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EDITO

De zomermaanden zijn meestal redelijk kalm, 
maar dit jaar hadden ze enkele spannende mo-
menten in petto. Om te beginnen zorgde de Rode 
Duivels-saga ervoor dat het hele land verenigd 
was in het mooist mogelijke gevoel allemaal Belg 
te zijn en dat we zelfs gingen geloven dat onze 
problemen voorbij waren. 
Vervolgens deed de hittegolf het hele land haast 
smelten en veroorzaakte dramatische natuur-
branden in het noorden van Europa en in Grie-
kenland. 
Ten slotte liet de budgetcontrole 2019 jammer 
genoeg alle hoop op opklaring vervliegen voor de 
werknemers, zowel voor die van de privésector 
als voor die in de openbare sector. 
Laten we dat zomerakkoord 2018 even van na-
derbij bekijken. Het kreeg weliswaar de verleide-
lijke naam “Arbeidsdeal” opgeplakt, maar in feite 
gaat het meer om een deal “ARCO versus steun-

trekkers” ! Op die manier kon de federale regering 
aan elke regeringspartij enkele trofeeën gunnen, 
die dan ingezet kunnen worden tijdens de aan-
komende verkiezingscampagnes. Onze collega’s 
van de ACLVB hebben zich uitgebreid laten gaan 
over de gevolgen van deze maatregelen voor de 
werknemers in de privésector. 
De komst van een vierde operator voor mobiele 
telefonie heeft geen ander doel dan de prijs van 
de vergunning op zak te steken. Hierbij was de 
bekommernis om de voelbare gevolgen inzake te-
werkstelling veraf. VSOA-Proximus had al gewe-
zen op dat gevaar. Ik verwijs in dit verband naar 
het juninummer van ons magazine. Deze beslis-
sing houdt geen rekening met de verzadiging van 
de huidige markt. De toetreding van een vierde 
operator zal niet te onderschatten gevolgen heb-
ben, niet alleen voor de investeringen van de hui-
dige telecomoperatoren, maar vooral in de vorm 

van werkgelegenheidsverlies in België. 
Wat het Openbaar Ambt betreft, heeft de regering 
zich heel discreet getoond in haar communicatie. 
Maar aangezien onze ministers al op propaganda-
pad zijn naar de volgende verkiezingen, hebben 
ze toch de volgende punten over hun lippen laten 
gaan: 
• de regelgeving voor de pensioenen wegens 

lichamelijke ongeschiktheid zal gewijzigd wor-
den; 

• nog in verband met de pensioenen: de rege-
ring heeft in tweede lezing een akkoord bereikt 
over het dossier van de zware beroepen. Een 
derde lezing wordt verwacht in september, 
nadat het Federaal Planbureau zijn advies zal 
hebben gegeven; 

• ten slotte hebben de ministers Jambon en 
Vandeput in de pers hun mond voorbij gepraat 
door aan te kondigen dat het ziektekapitaal van 
de ambtenaren zou worden afgeschaft.

De minister belast met federale ambtenarenza-
ken had nochtans aan de vakbonden bevestigd 
dat hij niet zou raken aan die regelgeving. Dit dos-
sier komt trouwens niet voor in de CODEX waar-
over momenteel onderhandeld wordt. Ten slotte 
maken deze twee ministers er geen geheim meer 
van dat ze een einde willen maken aan het amb-
tenarenstatuut. Dit is voor het VSOA uiteraard een 
oorlogsverklaring.
Er komt dus een warme, om niet te zeggen ver-
schroeiende herfst aan. 

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter

Het voltallig Directiecomité schonk zijn vertrou-
wen aan Bea Foubert als nieuwe secretaris-ge-
neraal. Hiermee volgt zij Henk Herman op die 
na een mooie lange loopbaan bij het VSOA met 
pensioen gaat.
Als nieuwe secretaris-generaal zal Bea Foubert 
de onderhandelingen voeren samen met de al-
gemene voorzitter op het hoogste niveau, het 
dagelijks bestuur verzekeren en de leiding ne-
men van het personeel van het VSOA.

Algemeen voorzitter François Fernandez is zeer 
tevreden en sprak van een bekroning voor haar 
inzet en toewijding binnen het VSOA. 
Bea Foubert was al nauw betrokken bij het soci-
aal overleg als juridisch adviseur van het VSOA.
Bea Foubert ziet het doorgroeien als secreta-
ris-generaal als een uitdaging en een uitgelezen 
kans om zichzelf nog meer te ontplooien, maar 
tegelijk en vooral ook de vakbond verder vooruit 
te mogen helpen, te professionaliseren. 

VERSCHROEIENDE HERFST OP KOMST

DIRECTIECOMITÉ VAN VSOA KIEST BEA FOUBERT
ALS NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL

©
 SM

ITS
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FGGA

Onze verontwaardiging was dan ook groot 
toen de kabinetschef doodleuk vertelde, dat de 
onderhandelingen op 30 mei 2018 afgerond 
moesten zijn. Jarenlang werd de nieuwe codex 
achter de schermen voorbereid, maar het soci-
aal overleg hierover moest in een ijltempo afge-
werkt worden. 
De bedoeling is duidelijk: de sociale partners 
buitenspel zetten en zo min mogelijk erbij be-
trekken. Gelukkig kon het VSOA samen met de 2 
andere representatieve organisaties aantonen, 
dat onze inbreng fundamenteel noodzakelijk 
is. Zo kunnen wij nog enkele negatieve maat-
regelen doen laten verdwijnen. Dankzij een ge-
slaagde actie op 6 juni, waarbij onze militanten 
samen met die van de andere vakbonden de on-
derhandelingszaal binnenvielen, werd de dead-
line door de kabinetschef opgeschoven. Het is 
vechten tegen de bierkaai. 

Minder ambtenaren
De minister wil evolueren naar een personeels-
beleid dat beter aansluit bij de privésector. En 
daar horen volgens hem zo weinig mogelijk 
ambtenaren bij. De heer Vandeput schreef trou-
wens op 7 april: “Van een eenvoudige tekst van 
enkele tientallen bladzijden was het federale 
ambtenarenstatuut in de loop der jaren uitge-
groeid tot een enorm complex document van 
honderden bladzijden met veel te veel regel-
tjes en uitzonderingen. Daarmee kan je onmo-
gelijk een modern, efficiënt personeelsbeleid 
voeren”. De oude codex telt 76 pagina’s. Met 
enkele Koninklijke Besluiten erbij komen wij 
aan 267 bladzijden. Wat blijkt nu: zonder bijla-
gen beslaat de nieuwe codex 303 bladzijden. 
Meer bladzijden dus. Een deel van de vroegere 
teksten zijn gewoon overgenomen. “Copy-pas-
ten” heet zoiets. Soms werd alleen het woord 

“ambtenaar” vervangen door “personeelslid”. 
Van vereenvoudiging gesproken! Deze nieuwe 
codex is geen modernisering, het is een regel-
rechte aanval op het openbaar ambt. Hierbij 
schuwt men het schofferen en vernederen van 
de ambtenaren niet. 

Gedurende 15 volle marathondagen hebben de 
drie representatieve organisaties in het comité 
B onderhandeld over het ambtenarenstatuut. 
Het VSOA is voor een correcte dialoog, maar 
jammer genoeg deelt het kabinet van minister 
Vandeput deze zienswijze niet. De onderhan-
delingen verlopen dan ook moeizaam en in een 
sfeer van wantrouwen. Keer op keer moeten wij 
vaststellen, dat de beloofde wijzigingen aan de 
tekst niet doorgevoerd werden. Meer en meer 
wordt duidelijk dat deze minister, belast met 
ambtenarenzaken, de fundamenten van de 
overheidswerking op alle mogelijke manieren 
ondermijnt.

Inhoudelijk ondermaats
Het document zelf is van een bedenkelijke kwa-
liteit: naast de grammaticale en spellingsfouten 
klopt de nummering van de artikels soms niet; 
in de Nederlandstalige tekst zitten geregeld 
Franstalige passages en omgekeerd; de ver-
taling laat te wensen over, de inhoud is soms 
totaal onbegrijpelijk; bij het evalueren van de 
codex naar vorm verdient dit project dan ook 
een dikke onvoldoende.

Vaak zijn de nieuwe maatregelen ook in strijd 
met de bestaande wetgeving. Meerdere malen 
moeten de vakorganisaties de kabinetsmede-
werkers hierop wijzen. De harmonisatie van het 
statuut wordt echter gebruikt om statutaire be-
noemingen tot een minimum te beperken. Ook 
wordt bij iedere aanpassing de minst gunstigste 
bepaling voor de personeelsleden toegepast. 

DE NIEUWE CODEX VOOR HET 
AMBTENARENSTATUUT

Op de ministerraad van de Federale regering van 4 april 2018 werd de “codex” voor het ambtenarenstatuut in eerste 

lezing goedgekeurd. Pas op 11 april mochten wij het meer dan 500 pagina’s tellende document, de codex met zijn 

bijlagen, ontvangen. Op 18 april werd dit item op de agenda van het comité B geplaatst.
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Zo stelt minister Vandeput dat het nu welletjes 
geweest is met het aantal verlofdagen. Die 
gaat hij dan ook actief afbouwen. In de privé 
zijn er 20 wettelijke verlofdagen. Dus hoeven 
de federale personeelsleden niet te klagen: 
“26 dagen en maximaal 9 inhaalrust voor ie-
dereen”, dus ten hoogste 35 dagen. Mijnheer 
Vandeput “vergeet” dat er in de privé vaak veel 
meer verlofdagen toegestaan worden, tot zelfs 
meer dan 60 dagen per jaar. In de meeste ge-
vallen is het verlofsysteem in de privésector 
veel voordeliger dan bij de ambtenaren. Waar-
om hierin dan snoeien?

Wantrouwen
Ook de ziekteregeling schept wantrouwen. 
Deze staat immers vermeld in het boek met 
de overgangsmaatregelen. Op onze vraag om 
deze bij de afwezigheden te plaatsen zegt de 
kabinetssecretaris dat hij hiervoor geen man-
daat heeft. Maar geen probleem: hieraan wordt 
niets gewijzigd. Op initiatief van het VSOA werd 
een aangetekende brief naar de minister belast 
met ambtenarenzaken gestuurd met de vraag 
om gedurende deze legislatuur hieraan niets te 
wijzigen, zoals door de kabinetsleden beweerd 
wordt. Geen antwoord noch van de minister 
noch van zijn kabinetsmedewerkers. “De brief 
zal op het secretariaat van de minister blijven 
hangen zijn”, is de repliek. Achteraf weten wij 
waarom: de maatregel om de ziektedagen af te 
schaffen werd in het zomerakkoord genomen, 
zonder de sociale partners hierin te kennen. 
Veel punten van de codex zijn totaal onaan-
vaardbaar voor het VSOA. Wij vermelden 
hierbij de contractualisering, de loopbaan, de 
verloning (zonder extra legale voordelen), de 
beperking van de loopbaanonderbrekingen, 
de verlofregeling en de ziektedagen om de be-
langrijkste te noemen.

Het VSOA is voorstander van een efficiënte 
en professionele overheidsadministratie. Met 
gemotiveerde flexibele ambtenaren in een 
aantrekkelijke werkomgeving en met een aan-
trekkelijke verloning. Jammer dat de overheid 
het niet zo begrepen heeft. De afbraak van onze 
rechtsstaat moet stoppen! Op 5 september 
2018 worden de onderhandelingen verderge-
zet. Met een onbetrouwbare overheidspartner 
en met moegetergde federale personeelsle-
den. Acties kunnen dan ook niet uitblijven. 

Marc DE VOS
VSOA-FGGA

VAN EEN HETE ZOMER NAAR EEN 
SUPER HETE SYNDICALE HERFST 

BIJ DE VLAAMSE OVERHEID!
Op 29 juni 2018 besliste de Vlaamse regering, in eerste lezing, principieel de 

arbeidsvoorwaarden voor statutairen en contractuelen verder te “harmoniseren”. 

In feite is het een verdere afbraak van het ambtenarenstatuut.

Concreet gaat het om een wijziging van de ziek-
teverlof- en ontslagregeling van (vooral) de sta-
tutaire personeelsleden. 

De voornaamste maatregelen zijn de volgende:
• na 30 opeenvolgende kalenderdagen valt 

het statutair personeelslid op een gedeelte-
lijk loon van 65% van het brutosalaris (behal-
ve indien de geattesteerde ziekteafwezigheid 
opgenomen werd in een lijst van ernstige 
ziekten of bij arbeidsongeval, arbeidswegon-
geval en beroepsziekte);

• bij ziekte worden toelagen en vergoedingen 
nog slechts 30 kalenderdagen terugbetaald 
ipv. 35 werkdagen (zonder terugvordermo-
gelijkheid door de overheid voor die 30 ka-
lenderdagen);

• indien een personeelslid (zowel statutair als 
contractueel) door ziekte of ongeval op het 
einde van het jaar zijn jaarlijkse vakantie niet 
volledig kan opnemen mag men bovenop de 
11 voorziene dagen nog maximaal 13 bijko-
mende vakantiedagen overdragen naar het 
volgende jaar, weliswaar op te nemen binnen 
de 2 jaar. Die 13 dagen komen boven op het 
totale contingent van maximaal 150 over te 
dragen dagen;

• twee evaluaties onvoldoende, gedurende de 
ganse loopbaan, zijn voortaan genoeg voor 
het ontslag van een statutair personeelslid 
(ipv. 2 evaluaties onvoldoende gedurende 
de laatste 3 jaren). Dit ontslag is niet langer 
automatisch, maar hangt af van de benoe-
mende overheid;

• de mogelijkheid om na één evaluatie onvol-
doende opnieuw te evalueren na 6 maanden 
( bij een nieuwe negatieve evaluatie is dit een 
ontslagmogelijkheid na 18 maanden);

• de deeltijdse prestaties wegens ziekte (met 

voltijds loon) wordt een recht gedurende 6 
maanden. Vanaf de zevende maand is er een 
advies nodig van het geneeskundig controle-
orgaan met instemming van de lijnmanager;

• er is geen beroep meer mogelijk tegen een 
negatieve evaluatie van de proeftijd.

Meer dan waarschijnlijk zal de Vlaamse re-
gering dit wijzigingsbesluit van het Vlaams 
Personeelsstatuut (VPS) ter onderhandeling 
voorleggen op het Sectorcomité XVIII van 24 
september 2018. De 3 vakbonden spraken 
af om in de verlofperiode de opbouw voor te 
bereiden naar acties in september. Er komen 
meer dan waarschijnlijk pamflettenuitdelingen 
en personeelsvergaderingen vanaf begin sep-
tember. Daarna voorzien we mogelijk militan-
tenconcentraties bij het sectorcomité XVIII, de 
Vlaamse regering, de bevoegde Ministers en 
overal te velde (VAC’s, andere administratie-
gebouwen, buitendiensten, …). In voorkomend 
geval roepen wij onze militanten en leden op tot 
maximale mobilisatie!
Indien we deze afbraak van het ambtenarensta-
tuut niet fundamenteel kunnen keren tijdens de 
onderhandelingen met de Vlaamse regering in 
het sectorcomité XVIII, kunnen we niet anders 
dan over te gaan tot hardere acties (in samen-
spraak met de 2 andere vakbonden).

Inhoudelijk staan de 3 vakbonden op het zelf-
de standpunt. Gerichte en goed voorbereide 
acties versterken onze gemeenschappelijke 
slagkracht om uiteindelijk maximaal te kunnen 
bereiken wat we willen: geen verdere afbraak 
van het Vlaams ambtenarenstatuut. 

Francis VAN LINDT
Voorzitter VSOA-Vlaamse overheid
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FGGA

VSOA
FGGA

Functiebeschrijving
Als Vast Secretaris ben je verantwoordelijk voor 
de syndicale werking van het VSOA bij de FOD 
Justitie. Dit betekent dat je vanuit de visie en 
de principes van het VSOA de belangen van het 
personeel en van de leden in het bijzonder ver-
dedigt. De werking gebeurt niet in eigen naam, 
maar steeds in functie van en namens het VSOA.

Opdrachten en verantwoordelijkheden
• voorbereiden en participeren aan alle syndica-

le overlegstructuren;
• 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 wer-

king;
• organiseren van een elektronische nieuws-

brief;
• leveren van regelmatige bijdragen voor het 

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

menten;
• voorbereiden, oplossen en opvolgen van per-

soonlijke 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;
• ontwikkelen van een visie en strategie over de 

syndicale werking;
• 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;
• je geeft krachtdadig leiding aan alle actoren 

binnen je bevoegdheden.

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 de Federale Over-
heid;

• je hebt een behoorlijke technische kennis van 
de werking van de Federale Overheid;

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

wel naar arbeidstijden als naar arbeidsorgani-
satie;

• 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.
• je hebt minstens een passieve kennis van het 

Frans; goede tweetaligheid spreekt tot aanbe-
veling.

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 per-
soonlijk belang is;

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

• je komt afspraken na en neemt je verantwoor-
delijkheid 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 personeels-

lid een geschikte oplossing te bieden bij pro-
blemen 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;

• 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 beschik-
bare 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 on-
derneemt acties;

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

• je bent in staat om te allen tijde de nodige dis-
cretie 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;

• je bent in staat om direct leiding te geven aan 
een beperkt aantal medewerkers.

Voorwaarden 
Het betreft een voltijdse betrekking. Voorwaar-
de is dat je lid bent van het VSOA en dat je te-
werkgesteld bent bij het Federale Ministerie van 
Justitie (FOD Justitie). Je blijft je (statutaire) 
rechten en plichten bij de FOD Justitie behou-
den, evenals je salaris. Je bent niet meer onder-
worpen aan de hiërarchie van de FOD Justitie. 
Er wordt eveneens een proefperiode voorzien. 
Er zal een objectieve vergelijkende selectiepro-
cedure georganiseerd worden. Heb je interesse 
en denk je te voldoen aan het functieprofiel? Stel 
je dan kandidaat!

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan tot uiterlijk 28 september 2018.
Kandidaturen met curriculum vitae dienen inge-
diend te worden bij:
VSOA-FGGA, t.a.v. Jos Mermans, Nationaal Voor-
zitter, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel
Voor meer inlichtingen kun je eveneens terecht 
bij de voorzitter van het VSOA-FGGA via volgend 
telefoonnummer of via onderstaand e-mail-
adres: 02.201.19.77, 
jos.mermans@vsoa-g2.eu. 

Vast Secretaris VSOA-FGGA
VACATURE
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Dit jaar hebben we het 50-jarig bestaan van onze vzw gevierd. Naar aanleiding hiervan werd er tijdens het weekend 

van 4 tot 6 mei een bijzondere uitstap georganiseerd naar Koksijde voor de leden en hun partner. Na een hartelijke 

verwelkoming en een welkomstwoord van de voorzitter, mochten de deelnemers aanschuiven voor een maaltijd.

1968 - 2018
Sociaal Fonds Dr. Warrant 

Op zaterdagvoormiddag kregen ze de gelegen-
heid om het museum Paul DELVAUX te bezoe-
ken en in de namiddag de abdij Ten DUINEN. 
‘s Avonds werd er hen een gastronomisch 
diner aangeboden waarbij de trouwe leden in 
de bloemetjes werden gezet en een geschenk 
kregen.

Iedere deelnemer kreeg bovendien een aan-
denken. De afwezigen kregen dit via de post.

De voorzitter gaf een kort overzicht van de his-
toriek van onze vereniging. ’s Avonds ging het 
er gemoedelijk aan toe en werden er tal van 
herinneringen opgehaald.
Na het uitgebreide ontbijt op zondag was er 
nog gelegenheid om van een stralende zon en 
andere geneugten van de Belgische kust te ge-
nieten vooraleer huiswaarts te keren.

Dankzij de medewerking van verschillende 
personen werd er van dit prachtige weekend 
een PowerPointpresentatie gemaakt met heel 
wat foto’s, waarvoor onze dank. Deze presen-
tatie werd via mail opgestuurd naar iedereen 
waarvan we de gegevens hadden.

Het Vast Bureau van het Sociaal Fonds Dr. 
Warrant dankt alle leden voor hun trouw en 
vertrouwen ten aanzien van onze vereniging.

Onlangs heeft onze secretaris bij het Kabinet 
van onze Majesteit de Koning in Brussel een 
aanvraag ingediend om onze vereniging als “ 
Koninklijk” te erkennen. Wij hopen uit de grond 
van ons hart dat we hierop binnen de volgende 
maanden een gunstig antwoord zullen krijgen. 

Het comité houdt u in elk geval op de hoogte 
van het gevolg dat hieraan gegeven werd. 

In naam van het Vast Bureau, 

Willy DIERICKX
Voorzitter
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POST

HOPELIJK EEN BETER NAJAAR
BIJ BPOST

Hopelijk zullen deze onderhandelingen vlotter verlopen, want het was een 
moeizaam voorjaar bij bpost. De sociale dialoog verliep stroef, en bpost 
toonde zich niet meteen van de meest sociale kant. bpost heeft meermaals 
het nieuws gehaald, helaas niet altijd even positief.

Comfortzone
De aankondiging van bpost om de schoonmaakdiensten en de catering 
tegen 2020 uit te besteden en een herstructurering met banenverlies van 
de contactcenters kwamen als een koude douche. De betrokken mede-
werkers voelen zich in de steek gelaten door het bedrijf waarvoor ze jaren 
hebben gewerkt. 

CEO Koen Van Gerven deed er nog een nare schep bovenop, want hij vroeg 
om uit onze “comfortzone” te stappen. Welke comfortzone? Als hier ie-
mand in de tijd is blijven steken, dan zal dat het personeel van bpost zeker 
niet zijn. De voorbije decennia hebben we bij De Regie der Posterijen / De 
Post / bpost niets anders gekend dan herstructureringen en reorganisa-
ties. En die gaan telkens weer gepaard met “uit de comfortzone” stappen. 
Het heeft bpost tot een winstgevend beursgenoteerd bedrijf gemaakt, tot 
in de Bel20. 

Het bedrijf heeft zelf al te kennen gegeven dat de limieten van de produc-
tiviteitswinsten bereikt zijn en dat er geen extra inspanningen van het per-
soneel kunnen gevraagd worden. Maar wat wij vreesden bij de beursgang 
van bpost wordt iedere dag weer waar: het is nooit genoeg. Een rendement 
van 5 % - 7% - 10%: het zal altijd beter moeten. 

Verwacht van de beurs ook geen dankbaarheid, want zie wat het aandeel 
van bpost heeft gedaan. Een buitenlandse overname die vragen doet rij-
zen, en het aandeel halveert zowaar tot onder de initiële intekenprijs. En 
dan moet het personeel de meubelen redden door “uit de comfortzone” 
te treden.

Dienstverlening
Ook de burgers bleven niet gespaard. CEO Van Gerven suggereert immers 
om de post niet meer elke dag te laten bezorgen. Van Gerven is de bittere 
mosterd gaan halen in het buitenland, meer bepaald in het ons wel beken-
de Denemarken. Daar werken ze met twee tarieven: een kwaliteitsservice 

Het najaar van bpost staat in het teken van onderhandelingen. Onderhandelingen over de moeilijke dossiers over de 

uitbesteding van de schoonmaak- activiteiten en de catering, een herstructurering van de contactcenters en een discussie 

over het Job Mobility Center. Daarnaast moeten ook de onderhandelingen voor een nieuwe cao plaatsvinden, want de 

huidige cao loopt af op 31 december 2018.
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POST

voor wie aanzienlijk meer betaalt en een stan-
daardservice voor … de rest.
Op die manier pleit de CEO van bpost voor een 
ongelijke behandeling: wie het zich kan veroor-
loven krijgt een betere dienstverlening. Wij had-
den onder de “universele dienstverlening” iets 
anders verstaan. Vandaag voorziet die immers 
nog steeds dat de post minimaal vijf keer per 
week opgehaald en bezorgd moet worden.
Ook de rode brievenbussen passeren de post-re-
vue. Dit keer komt de mosterd uit Nederland 
waar ze veel minder bussen volgens het aantal 
inwoners hebben, en dus wil bpost 1 rode brie-
venbus op 3 schrappen.

Bovendien besliste bpost om geen ophaling 
door collect meer te organiseren op zaterdag.
Onder druk van de zelfstandigen en KMO’s krab-
belde bpost nadien terug door te stellen dat het 
alsnog de pakjes op zaterdag zou ophalen en 
verwerken, als het postkantoor al niet gesloten 
was op zaterdag bij gebrek aan personeel.
Nog voor de zomer waarschuwde het VSOA 
het management voor de problematische per-
soneelsbezettingen, ook al omdat Retail geen 
contracten van onbepaalde duur meer wil toe-
kennen en daardoor goede medewerkers zag 
vertrekken. Het is dan ook stuitend dat nadien 
aangekondigd wordt dat het bedrijf noodge-
dwongen kleine kantoren op zaterdag moet 
sluiten omdat de voorziene wervingen “niet zo 
vlot lopen”. Ware het niet beter dat bpost de 
medewerkers die het heeft maximaal aan boord 
probeert te houden? Het roept bij de medewer-
kers in elk geval veel vragen op. En ook de reac-
ties van de burger aan de deur van het gesloten 
postkantoor “dat-het-daar-precies-toch-iets-is-
bij-bpost” zijn er niet naast.

Hoorzitting
Eind juni werd CEO Koen Van Gerven uitgeno-
digd in de Kamercommissie Infrastructuur voor 
een hoorzitting om er tekst en uitleg te komen 
geven bij zijn beleid en zijn plannen voor bpost.
Koen Van Gerven gaf aan dat de huidige ten-
denzen van dalende briefwisseling en stijgende 
pakjes de klassieke dienstverlening van bpost 
in gevaar brengen. Eerder noemde hij dit al “a 
burning platform”*. 

[De uitdrukking komt van een verhaal over een 
werknemer die aan de rand van een brandend 
olieboorplatform staat. Om zich te redden neemt 
hij een zeer riskante beslissing: hij springt van 30 
meter hoog in het ijskoude water waar zijn over-

levingskansen zeer klein zijn tenzij hij tijdig wordt 
opgepikt door een reddingssloep, wat uiteinde-
lijk ook gebeurt.] 
Niets doen is volgens de CEO geen optie, en 
“omdat je je dak moet maken als de zon schijnt” 
besloot hij om over te gaan tot overnames, onder 
meer van Radial dat gespecialiseerd is in E-com-
merce.
Die overname van het Amerikaanse Radial roept 
echter veel vragen op, en daar houden aandeel-
houders niet van. Van Gerven blijft zijn overname 
verdedigen. Radial wordt volgens hem een bron 
van inkomsten, maar “er is nog wat werk aan”. Op 
de vraag of bpost Radial nog steeds zou kopen 
antwoordde Van Gerven volmondig ja. Maar of 
hij dat nog voor dezelfde prijs zou doen, is blijk-
baar een ander paar mouwen …

De politieke reacties waren eerder verdeeld. 
Sommigen pleiten voor een meting van de wer-
klast, investeren in opleiding, in de sociale rol 
van de postbode, in meer ergonomie voor het 
personeel, voor meer toezicht op de kwaliteit 
van de dienstverlening, kortom: voor een beter 
postbedrijf.
Anderen vinden het dan weer een gemiste kans 
om de overheidsparticipatie in bpost af te bou-
wen toen het aandeel nog hoog stond en alvo-
rens bpost andere wegen ging bewandelen. 
In de volksmond: de koe eerst leegmelken, en ze 
dan naar het slachthuis brengen.

Problemen blijven aanhouden
De bekende problemen bij bpost blijven intus-
sen aanhouden. De stijgende volumes van pak-
jes worden maar al te vaak weggewuifd door de 
daling van traditionele brieven maar dat is niet 
realistisch en vraagt structurele oplossingen.
De personeelstekorten houden de vicieuse 
cirkel van gebrek aan opleiding, opgedrongen 
overuren, 6 op 7 werken, herverdeling van het 
werk, … overeind. De verhoogde werkdruk werkt 
het absenteïsme in de hand en leidt finaal tot 
het afhaken van medewerkers en een te groot 
personeelsverloop. Volgens bpost is de turnover 
gezakt van 40% naar 25%, maar het blijft hoe-
danook hoog. Bpost krijgt aan de ene kant de va-
catures niet ingevuld, terwijl het aan de andere 
kant te makkelijk medewerkers laat gaan. 

De weddefiches en vooral de regularisaties blij-
ven een doorn in het oog van menig personeels-
lid. Bpost vraagt aan het personeel almaar meer 
flexibiliteit en “om uit de comfortzone te komen”, 
maar slaagt er niet in om diezelfde medewerkers 
correct te vergoeden, wat enkel leidt tot nog 
meer frustraties.

Ook de problematiek van de behandeling van 
verlofaanvragen en de opname van verlof en 
rust blijft een heet hangijzer. En zo blijft er nog 
heel wat werk op de plank voor het komende na-
jaar. 

©
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CEO BPost Koen Van Gerven
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‘s Morgens bekijkt hij via zijn laptop zijn werk-
bevelen voor de uit te voeren opdrachten.

Hij maakt eveneens een voorstudie van zijn 
opdrachten, zoals het bekijken van plannen 
en het opvragen van technische situaties via 
ABR (kabelboekhouding).

De lasser rijdt eerst nog even langs het ma-
gazijn om de nodige signalisatie op te laden. 
Een halfuurtje voor hij aankomt bij de klant, 
wordt hij gecontacteerd via het “ik bel de 
klant”- platform.

Elke situatie is anders, dus de lasser heeft een 
zeer gevarieerde job. Hij houdt halt bij de KVD 
(kabelverdeler) om eerst een paar testen uit 
te voeren en rijdt daarna door naar de plaats 
van afspraak. 

Nadat de metingen werden uitgevoerd, wordt 
via sms bijkomende informatie opgevraagd, 
en de nodige administratie uitgevoerd alvo-
rens het graafwerk begint. In sommige ge-
vallen is het probleem vlug opgelost, maar 
meestal duurt het enkele uren vooraleer alles 
kan afgerond worden en de lasser de werk-
plaats kan verlaten met uiteraard een tevre-
den klant als resultaat! 

Lassers komen op de openbare weg dikwijls 
in gevaarlijke situaties terecht. Zowel de weg-
gebruiker als de lassers staan dikwijls voor 
gevaarlijke verkeerssituaties. 
Het is dus zeer belangrijk de nodige aandacht 
te schenken aan de signalisatie en de PMB’s 
(Persoonlijke Beschermingsmiddelen).

VSOA-Proximus heeft bij het LPCP afgevaar-
digden die opkomen voor de belangen van 

hun leden. Hun tussenkomsten gaan dikwijls 
over problemen met veiligheid en werkom-
standigheden zoals beslissingen over werk-
kledij voor de techniekers op het terrein, tem-
peratuur met extreme warmte of koude, enz.

Tot 30 juni bestond op regionaal niveau per 
district het LPC-lokaal paritair comité- en het 
LPCP -lokaal paritair comité voor preventie 
en bescherming.

Vanaf 1 september 2018 worden beide comi-
tés samengevoegd en zal er zoals, voordien 
maandelijks, een vergadering plaatsvinden 
onder de naam LPCSW, Lokaal Paritair Comi-
té Sociaal Welzijn.

Dit comité zal blijven beslissingen nemen 
over werkkledij, de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en de werkomstandigheden 
op het terrein. 

Indien u opmerkingen of vragen hebt over 
deze materie, neem dan gerust contact op 
met de delegatieleider of met een afgevaar-
digde van uw district.

Ze zijn er voor u. 

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN
EEN LASSER

PROXIMUS

Een lasser bij Proximus verbindt de geleiders in koper of glasvezel in de kabels. Hij staat tevens in voor het opsporen en 

oplossen van kabel- en vezelstoringen.
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LRB

De kosten van levensonderhoud stijgen elke 
dag. Sinds januari 2018 zou de stijging 1.4% 
belopen. Die toename van de inflatie zou het 
gevolg zijn van een versnelling in de prijzen 
van de consumptiediensten en van energie. 

En wat met de lonen? 
Ze staan op het laagste niveau vergeleken bij 
de twee andere gewesten. Zoals gebruikelijk 
is het Brussels Gewest het arm broertje op 
dat gebied. De prijzen van huisvesting, voe-
dingswaren en van al de producten voor het 
dagelijks leven liggen te hoog in vergelijking 
met de lonen. 
We willen dat onze instanties zich bewust 
worden van de moeilijkheden waarmee de 
werknemers te kampen hebben. Sommigen 
hebben moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen en staan zelfs op de limiet van de 
armoededrempel. Voor de hogere niveaus 
dringt zich een juiste waardering van hun 
vaardigheden op. 
Tegenwoordig stelt men helaas een leegloop 
van die posten vast door veelvoudige ontsla-
gen. De knowhow vloeit weg naar externe 

werkgevers waar de lonen hoger liggen. 
Laten we niet vergeten dat de beambten in 
de Gemeenten, OCMW’s en Hoofdstuk XII ten 
dienste van de bevolking staan. Noch de kwa-
liteit noch de uitvoering kunnen in vraag ge-
steld worden door de struisvogelpolitiek van 
de regering van het Brussels Gewest. 
Onze acties zullen beginnen met een petitie 
die door alle betrokken werknemers zal ge-

tekend worden. Die petitie zal door de 3 vak-
organisaties op 20 september a.s. tijdens het 
Comité C overhandigd worden. Andere acties 
zullen gepland worden in de loop van volgen-
de maanden indien onze eisen geen gehoor 
krijgen.  

Brigitte COLLIN 
Voorzitter Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DE CONSUMPTIEPRIJZEN STIJGEN! 
EN DE LONEN?

ALLES WORDT DUURDER
MAAR ONS SALARIS VOLGT NIET… ’T IS GENOEG!

Wij, personeelsleden van de gemeentebesturen, OCMW’s en verenigingen van Hoofdstuk 12 van Brussel, vragen aan onze 
overheden om met onze vakorganisaties échte onderhandelingen aan te vatten omtrent onze loonschalen en salarissen. Het wordt 

tijd eens ernstig rond de tafel te zitten en daarom steunen we onze vakbonden om de volgende onderwerpen op tafel te leggen:

 Verhoging van alle loonschalen met 10% met voorrang aan de lage salarissen.
 Een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen.

 Betere arbeidsomstandigheden met aanwerving van voldoende personeel om een kwaliteitsvolle dienstverlening 
aan de burger te kunnen leveren en om het welzijn van de personeelsleden te verzekeren.

 Algemene statutarisering van het personeel.

De onderhandelingen in Comité C van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen op 20 september a.s. hervat worden. 

De 3 representatieve vakorganisaties hebben beslist dat ze een gemeenschappelijke actie zullen voeren voor de 

herwaardering van de lonen voor het geheel van de werknemers in de Gemeenten, OCMW’s en Hoofdstuk XII. 
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DEFENSIE

ALESSIO EN ZIJN ‘KOMPEL BIER’

Net als zijn collega’s van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn – Gre-
nadiers in Leopoldsburg draagt Alessio Di Pietro een kaki-uniform. De 
dertigjarige Limburger heeft al heel wat oefeningen en deelnames aan 
operatie Vigilant Guardian (OVG) op zijn palmares staan. Onlangs werd hij 
nog ingezet voor de Europese Trainingsmissie in Mali. In de coulissen van 
zijn militaire carrière werd hij in 2017 mede-eigenaar van ‘Kompel’. Een 
verhaal van vriendschap, passie en motivatie.

Mijnwerkers gaan door het leven als ‘kompels’. Het Duitse Kumpel bete-
kent ‘vriend’ of ‘makker’. Het is ook de naam van een reeks streekbieren 
uit Maasmechelen. Twee Eisdenaren waarvan de grootouders nog in de 
mijn werkten, brachten in 2015 de Kompel Bovengronds en Kompel On-
dergronds op de markt. Sindsdien heeft het bedrijf de wind in de zeilen. 
Er staan niet minder dan vier bieren op de kaart en Alessio, Sandro en 
Frederic rijfden in 2017 en 2018 op internationale wedstrijden telkens 
goud binnen met hun brouwsels. 

“Een uit de hand gelopen hobby”.
Alessio vertelt met blinkende oogjes over zijn bedrijf: “Ik geloof in Kom-
pel en zie het potentieel ervan. We evolueren constant. Zo hebben we, 
naast onze bieren, nu ook een bierkaas, een bierpaté, een krieksorbet en 
zijn er zelfs kaaskroketten met ons bier te verkrijgen. Wij brouwen kwa-
liteitsbieren, maar ook ons verhaal spreekt mensen aan. Dat merken we 
tijdens de evenementen waarop we met onze biertruck aanwezig zijn, op 

de bierbeurzen en de degustaties bij de bierhandelaars. Onlangs heb ik 
gekozen voor een minder operationele job in de kazerne. Na mijn dagtaak 
bij Defensie begint het werk voor Kompel en daar kruipt ook heel wat tijd 
in. Het is een uit de hand gelopen hobby. Wat begon als een paar uurtjes 
per week is intussen een tweede fulltime. Op een bepaalde leeftijd moet 
je keuzes maken. Het lijkt misschien alsof ik een stap achteruit zet, maar 
eigenlijk ga ik daardoor net twee stappen vooruit”.

Tot nu toe worden de Kompelbieren niet in eigen regie gebrouwen. Het 
trio maakt echter volop plannen voor een eigen brouwerij, die over een 
jaar of twee operationeel zou moeten zijn. “De mijnsite in Maasmechelen 
leent zich uitstekend voor ons doel”, vertelt Alessio: “Ons verhaal is onlos-
makelijk verbonden met het mijnverleden, al wordt ons bier intussen in 
heel België verkocht en gedronken. Van daaruit zullen we onze pijlen in 
de toekomst ook richten op de mijnprovincies in het buitenland, waar ons 
verhaal ook zou kunnen aanslaan”.

Voorlopig jongleert Alessio nog met zijn twee passies: “Mijn bazen en col-
lega’s weten waar ik mee bezig ben en steunen mij. Toen ik mijn aanvraag 
deed om in de horeca te werken, maakten ze daar geen punt van. Of ik op 
termijn de twee jobs kan blijven combineren? Wie zal het zeggen…”.

Meer weten over Alessio en zijn passie? 
Bezoek de Kompel site op www.kompel-bier.be. 

Leden in de kijker

VSOA-Defensie bestaat slechts dankzij de militairen en burgers bij Defensie die in ons geloven. Onze leden zijn veel 

meer dan de mensen die we dag in dag uit aan het werk zien. Daarom gaan we vanaf nu op zoek naar de mens achter het 

militaire verhaal.
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EEN NIEUWE MEDEWERKER
Er is een grote kans dat je een opgewekte vrou-
wenstem aan de lijn krijgt, als je sinds begin juni 
belt naar het algemeen nummer van VSOA-De-
fensie. Heidi geeft je met een aanstekelijk en-
thousiasme alle mogelijke informatie of zoekt 

binnen onze organisatie de juiste contactpersoon in jouw dossier.
Nochtans had ze aan de start van haar militaire leven een totaal ander 
streefdoel. Ze kwam begin jaren ’90 binnen als kandidaat-helikopter 
mecanicien. “Ik ben vrij technisch aangelegd en steek graag mijn han-
den uit de mouwen”, vertelt Heidi. “Maar tijdens mijn opleiding kreeg 
ik al snel een ongeval en heroriënteerde Defensie mij richting logistiek, 
iets wat mij eigenlijk niet interesseerde. Als jonge militair ken je vooral je 
plichten en veel minder je rechten, dus deed ik wat mij was opgedragen.”

“Hier voel ik mij opnieuw nuttig, omdat ik mensen 
met heel concrete problemen kan helpen”.

Na een turbulente jonge loopbaan, waarin ze wel eens een beroep deed 
op de bijstand van VSOA-Defensie, herschoolde ze zich op haar 28ste tot 

verpleegkundige. Vanaf dat moment werkte ze -eerst als verpleegster 
in de operatiekamer en nadien als logistiek verantwoordelijke- in Ne-
der-Over-Heembeek, waar ze na een tijdje ook syndicaal afgevaardigde 
werd. Toen ze merkte dat ze in haar logistieke functie geen nieuwe 
uitdaging meer vond, stelde ze zich kandidaat als vaste afgevaardigde 
in ons hoofdkantoor in Zaventem.

“Als iemand VSOA-Defensie contacteert met een vraag of probleem 
komt deze in eerste instantie bij mij terecht. Vaak kan ik die persoon 
al heel snel een oplossing bieden. Dat kan gaan van de toelichting 
van bepaalde reglementen, wat te doen bij pesterijen, hoe een fiets-
vergoeding aanvragen of wat de rij-en-rusttijden zijn, tot informatie 
geven over het aanvraagdossier voor een vergoedingspensioen. Als ik 
niet meteen het antwoord ken, zoek ik het op. Sinds ik hier werk, heb ik 
al heel wat bijgeleerd. Het is een afwisselende job. ’s Morgens weet ik 
nooit wat er die dag op mij afkomt. De telefoon staat niet stil, mensen 
springen binnen met hun vragen en intussen komen er ook nog mails 
binnen. Ik heb echt het gevoel dat ik mensen kan helpen in deze job”.
 

IK VEP… EN WAT NU?

Of je nog studerende kinderen hebt, een centje meer wil verdienen dan je 
pensioenbedrag, of gewoon geen zin hebt om al ‘van je oude dag te genie-
ten’… de vrijwillige encadreringsprestatie of VEP biedt je de mogelijkheid 
om na je oppensioenstelling van ambtshalve nog verder te werken. Wil jij 
je loopbaan verlengen, dan dien je een aanvraag voor een vrijwillige VEP 
in via model B. De aanvraag wordt behandeld volgens de bestaande pro-
cedures en regels; informeer je daarover bij je personeelsdienst.

Mijn VEP werd goedgekeurd, hoe moet het nu verder?
Daarmee is de kous echter nog niet af. Wordt je aanvraag goedgekeurd en 
blijf je dus ook na je pensioendatum aan het werk, dan breng je daarvan 
ook best je vakbondsorganisatie op de hoogte. Wij krijgen die informatie 
omwille van de privacyregels niet automatisch. Vanaf je pensioendatum 
daalt je syndicale bijdrage en heb je recht op een getrouwheidspremie per 
jaar lidmaatschap. 

Toch heeft het voordelen om ons te laten weten dat je aan de slag blijft bij 
Defensie. Als je als actieve militair je bijdrage blijft doorbetalen, kan je tien 
euro per jaar extra sparen voor een hogere getrouwheidspremie. 

In tijden waarin het pensioendossier actueler is dan ooit, zou je haast vergeten dat sommige mensen ervoor kiezen 

na hun pensioendatum nog verder te werken. In 2018 dienden niet minder dan 400 militairen een aanvraag in bij de 

Algemene Directie voor Human Resources (DGHR). Lang niet iedereen zit dus te wachten om op pensioen te mogen gaan!

Daarnaast heb je in dat geval jaarlijks ook nog steeds recht op je vakbonds- 
premie, die normaal gezien wegvalt vanaf je pensioendatum.

Je hebt er dus alle voordeel bij ons op de hoogte te brengen van je VEP, 
maar ook wanneer je effectief stopt bij Defensie. 
Dat kan via info@vsoa-defensie.be of telefonisch bij onze dienst 
ledenadministratie op 02/250.36.51. 
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DEFENSIE

WAT TE DOEN VOOR EEN 
VERGOEDINGSPENSIOEN?

Stap 1: aanvraag
De aanvraag is pas volledig als je volgende originele documenten kan 
voorleggen:
• het aanvraagformulier (http://pdos.be/pdos/forms/forms_1030);
• een model 150, het ongevallenverslag dat het verband met de dienst 

aanwijst en het medisch attest waarop de letsels beschreven staan.
Het is ook nuttig volgende documenten toe te voegen aan je aanvraag:
• een verklaring van jezelf als slachtoffer;
• twee of meer getuigenverklaringen.

Belangrijk: je problemen moeten medisch aantoonbaar zijn. Laat de 
kwaal of kwalen dan ook zo correct en uitgebreid mogelijk beschrijven 
door je arts. Jij, als aanvrager, moet op alle mogelijke manieren bewijzen 
dat je problemen veroorzaakt zijn tijdens en door de dienst. Enkel dan kan 
je aanvraag goedgekeurd worden. Op elk niet-medisch document schrijf 
je: “Ik verklaar op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is”. Jij, 
als aanvrager, ondertekent en dateert elk stuk in het dossier. Herneem 
ook exact elk letsel uit de medische documenten op de aanvraag. Vergeet 
niet twee kopieën te maken van het volledige dossier: een voor jezelf en 
een voor VSOA-Defensie als wij je bijstaan.

Ben je zeker dat alle bovenstaande stukken deel uitmaken van je aan-
vraag? Dan stuur jij, de aanvrager, het aangetekend aan:
Federale Pensioendienst (FPD) • Ambtenarenpensioenen
Contactcenter • Zuidertoren • 1060 Brussel

Als je wil dat de vergoeding start op de dag van het voorval moet de aan-
vraag ten laatste drie maanden na die datum aankomen op bovenstaand 
adres.

Stap 2: onderzoek bij de Gerechtelijke Geneeskundige Dienst (GGD)
Eens je aanvraag ontvangen, stuurt de Federale Pensioendienst je een 
vragenlijst. Herneem de opmerkingen van je aanvraag ook in de antwoor-
den. We raden je af verder uit te wijden op de vragenlijst.
Daarna word je opgeroepen voor een onderzoek bij de Gerechtelijke Ge-
neeskundige Dienst. Nadien kan je een kopij van de resultaten opvragen. 
Als wij je bijstaan in de procedure, bezorg je de resultaten ook zo snel 
mogelijk aan je dossierbeheerder bij VSOA-Defensie.

Stap 3: vergoeding
Indien je dossier wordt goedgekeurd, krijg je een eenmalige forfaitaire 
vergoeding die de lichamelijke, materiële en morele schade dekt. Ben je 
minstens voor 10% blijvend invalide? Dan krijg je een maandelijkse forfai-
taire vergoeding, die wegvalt vanaf het moment dat je invaliditeitsgraad 
minder is dan 10%. Werd je aanvraag tijdig overgemaakt aan de Federale 
Pensioendienst? Dan kan je een forfaitaire vergoeding krijgen die over-
eenstemt met het percentage van de tijdelijke invaliditeit. Dit tijdelijke 
vergoedingspensioen wordt berekend aan de hand van de tijdelijke af-
dalende – stijgende schaal (TAS), en hangt af van de aard van het letsel 
tijdens je Afwezigheid om GezondheidsRedenen (AGR).

Stap 4: hoe gaat het verder?
Heeft de commissie beslist dat jij lichamelijke schade opliep tijdens en 
door de dienst? Is je kwaal sindsdien verergerd of zijn er verwikkelingen 
die rechtstreeks in verband staan met jouw medisch probleem? Dan kan 
je een nieuw onderzoek aanvragen.
Vergoedingspensioenen worden in de meeste gevallen tijdelijk uitge-
keerd. Enkel in geval van blindheid of amputatie, krijg je een permanente 
vergoeding. In alle andere gevallen wordt je dossier na vijf jaar herzien. 
Op dat moment kan het bedrag van je vergoeding hoger of lager worden, 
of kan je vergoeding afgeschaft worden indien je niet langer de minimum-
drempel van 10% invaliditeit bereikt.

Stap 5: beroep
Na de beslissing van de commissie heb je zestig dagen de tijd om in be-
roep te gaan.

Wens je hulp bij het opstellen van je aanvraag of heb je vragen over je 
lopend dossier? Contacteer je lokale afgevaardigde of de hoofdzetel van 
VSOA-Defensie via info@vsoa-defensie.be of telefonisch op het nummer 
02/223 57 01. 

Lijd jij aan een letsel of trauma veroorzaakt tijdens en door de dienst, kreeg je een ongeval op weg naar of van het werk, een 

trauma, sportongeval of een beroepsziekte, ontstond er doorheen je militaire loopbaan een gezondheidsprobleem? Dan 

kan je een vergoedingspensioen aanvragen. Op jouw vraag staat VSOA-Defensie je bij tijdens en na de aanvraagprocedure.
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DIRECTIE BEVEILIGING:
TOP OF FLOP?

Steeds meer militairen verlaten het leger om bij 
de politie aan de slag te gaan. De onzekerheid 
van de laatste jaren rond het herstructurerings-
plan, de pensioenhervorming en de langdurige 
inzet voor operatie Homeland spelen daarin een 
rol, maar ook het verschil in wedde en vergoe-
dingen tussen de politie en de militairen. Door 
de recente sluiting van kazernes in het hele land 
heb je bij de politie ook vaker de kans om dicht 
bij huis te werken dan bij Defensie. Bovendien 
zullen de toekomstige veiligheidsagenten van 
DAB na twee jaar dienst hun kans kunnen wagen 
om sociale promotie te krijgen tot de graad van 
inspecteur bij de Federale Politie. VSOA-Defen-
sie vreesde dan ook dat de vacatures bij DAB een 
echte leegloop zouden veroorzaken onder de 
militairen die binnen de voorwaarden vallen. Dat 
blijkt echter allesbehalve zo te zijn…

Ben jij vrijwilliger en heb je twintig dienstjaren 
op de teller? Dan kan jij je kandidaat stellen voor 
het veiligheidskorps. Vanaf 2019 zullen ook mi-
litairen onder het statuut beperkte duur (BDL) 
zich na vijf jaar dienst kunnen inschrijven. De 
toelatingstesten zijn echter niet van de poes. 
Naast een sportieve test (die wegvalt als je het 
jaar voordien slaagde in je statutaire militaire 
sporttesten) staan ook persoonlijkheidsproeven, 
een medische selectie, een moraliteitsonder-
zoek door je lokale politiezone en een selectie-
commissie op het programma. Voor de eerste 
selectieronde, begin dit jaar, waagden 73 mili-
tairen hun kans. Slechts zestien kandidaten ge-
raakten door de selectie, van de anderen zijn de 
resultaten nog niet gekend, of ze slaagden niet 
in de testen.

Met een slaagpercentage van ongeveer 
50%, toch een stuk hoger dan de score van 

de burgerwerving van de politie (5%), schat 
VSOA-Defensie dat ongeveer vijfenveertig mili-
tairen in 2018 zullen toetreden tot het nieuwe 
veiligheidskorps, een cijfer ver van de door de 
politie gehoopte honderdvijftig dit jaar. Boven-
dien betekent de toetreding niet dat de nieuwe 
agent meteen operationeel is. Hij volgt een ba-
sisopleiding van ongeveer zes maanden in een 
van de vier federale politiescholen (Antwerpen, 
Gent, Jumet of Vottem) voordat hij zijn eerste 
affectatie krijgt. "Door de beperking van de 
doelgroep draagt Defensie tegenwoordig heel 
weinig bij tot de oprichting van DAB, die toch 
een directe impact heeft op de verlenging van 
onze inzet binnen de operatie Homeland", zegt 
onze vaste afgevaardigde Boris Morenville: "Zo-
lang DAB niet actief is, blijven onze militairen 
namelijk de politie ondersteunen op de gevoe-
lige sites".

“Zolang DAB niet actief is, 
blijven onze militairen de 
politie ondersteunen op 

de gevoelige sites”.

De redenen waarom de overstap naar DAB zo 
weinig succes heeft, zijn divers. Het is echter 
zonneklaar dat de beperking van de doelgroep 
tot vrijwilligers met meer dan twintig jaar 
dienst een grote invloed heeft op het kleine 
aantal kandidaten. De enkele vrijwilligers onder 
het statuut beperkte duur, die volgend jaar in de 
voorwaarden vallen, zullen waarschijnlijk niet 
veel extra bijdragen om aan de verwachtingen 
van de Federale Politie te kunnen voldoen. 

DEFENSIE

Eind 2015 besliste de regering bepaalde diensten en veiligheidskorpsen samen te voegen om een nieuwe Directie Beveiliging 

(DAB) op te richten. Deze nieuwe directie, aan het einde van de rit een veiligheidskorps van 1.660 man, zal instaan voor 

bepaalde politionele en veiligheidstaken. Dit jaar werden de eerste selecties georganiseerd. VSOA-Defensie bekijkt de 

cijfers met een kritisch oog.
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POLITIE

DELFINE PERSOON: COLLEGA EN 
WERELDKAMPIOEN BOKSEN

VRIJE TIJD

We spreken af op haar huidige werkplaats, de 
coördinatie en steundienst (CSD) van de pro-
vincie West-Vlaanderen. De ontvangst is har-
telijk, en het valt dadelijk op dat zij erg down 
to earth is.

Delfine volgde haar politieopleiding in 2007 en 
ging vlak daarna rechtstreeks van de school-
banken naar de spoorwegpolitie. Het werken 
met wisselende uren en nachtdiensten, gecom-
bineerd met dagelijkse trainingen dreef haar li-
chaam tot het uiterste. Ze raakte oververmoeid 

en had moeite om na een shift huiswaarts te rij-
den. Gelukkig diende zich toen een opportuni-
teit aan binnen de coördinatie en steundienst, 
waar ze nu haar dagtaak voornamelijk vult met 
het organiseren van de opleidingen en bijscho-
lingen geweldbeheersing. En tussendoor gaat 
ze ook nog regelmatig mee op het terrein met 
haar collega’s van het interventiekorps.

België is geen boksland
Het valt ons op dat we op de website van de 
World Boxing Council (WBC) - de grootste fe-

deratie in deze sporttak - niet dadelijk iets te-
rugvinden over de wereldtitel van Delfine. En 
als we na lang zoeken toch iets vinden, beperkt 
de berichtgeving zich tot een schamele vijf zin-
nen.

“België is geen boksland” zegt Delfine. “De 
World Boxing Council is voornamelijk gericht 
op Zuid-Amerika, de hoofdzetel is daar ge-
vestigd en ik heb tijdens mijn kamp ook een 
Argentijnse bokster verslagen. Ik ben zelf al 
wel enkele malen naar een WBC-convention 

Op een zonnige dag in de vakantieperiode rijden wij naar Brugge voor een goed gesprek met collega Delfine Persoon (33 jaar), 

wereldkampioen boksen bij de lichtgewichten. Topsportvrouw, wereldkampioen en voltijds politie-inspecteur? Daar willen wij 

graag meer over weten.
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POLITIE

geweest. Daar herkennen ze mij wel, en krijg je blijken van waardering. 
De bokssport leeft daar veel meer dan in ons land. Het is financieel niet 
gemakkelijk om wedstrijden in België te organiseren. Wij moeten bij-
voorbeeld zelf betalen om onze sport op televisie te krijgen, iets wat voor 
andere sporten een evidentie is.”

Argument: Voltijds werken en topsport, hoe kan je dit combineren?
Delfine Persoon: “Ik probeer wat uren op te sparen voor mijn trainin-
gen, zeker naar de wedstrijden toe. Ik neem ook regelmatig tijdens het 
weekend deel aan acties en tijdens de maand juli neem ik bijvoorbeeld 
nooit verlof. Zes weken voor een wedstrijd probeer ik te werken in een 
regime van één dag werken, één dag thuis. Tijdens mijn vrije dag train ik 
twee maal. Wanneer ik werk train ik éénmaal per dag, maar dan leg ik de 
afstand naar de trainingszaal (10 km) al lopend af.”

“Zes weken voor een wedstrijd moet je basisconditie goed zitten, en dan 
bouw je op naar een wedstrijd. Een goede basisconditie is essentieel en 
nodig om goed te recupereren.”

Als je straks thuis komt van werken, hoe ziet je avond er dan nog uit?
“Momenteel zit ik in een periode waar er geen wedstrijden zijn, en dan is 
het de opdracht om je basisconditie te onderhouden met onder andere 
lopen, fietsen en krachttraining. Minimaal zes dagen per week. Wanneer 
er een wedstrijd in het vooruitzicht is train ik dagelijks. Lopen is dan 
recuperatie voor mij, ik loop liever dan fietsen. Mountainbiken doe ik wel 
graag omdat dit een goede intervaltraining is.”

“Het belangrijkste is dat je het
graag doet.”

“Het belangrijkste is dat je het graag doet, als je het beschouwt als een 
verplichting gaat het niet lukken. Televisie kijken doe ik zeer sporadisch. 
Soms pik ik op zaterdagavond een film mee, of kijk ik eens naar het laat-
avond journaal als ik in bed lig.”

“Mijn vast werk en inkomen heb ik bij de politie. Van boksen alleen kan ik 
helaas niet leven. Maar ik steek naast mijn werk en de trainingen ook veel 
tijd in onze club. Samen met onze vrijwilligers houd ik onze club draaien-
de. Wij hebben helaas geen geld om personeel aan te werven. Hierdoor 
steek ik ook nog eens veel tijd in boekhouding en administratie. Iemand 
moet het uiteindelijk ook doen hé… Mijn partner zit trouwens in dezelfde 
sporttak. Anders is een relatie niet mogelijk denk ik, want ik ben nooit 
thuis. Op het werk vragen ze mij soms wel eens of ik de dag voordien 
iets op televisie heb gezien, of naar de nieuwste song van één of andere 
muziekband luisterde. Ik moet dan vaak helaas passen (lacht).”

Heb je nog tijd voor andere hobby’s?
“Zeer beperkt. Ik geef soms extra lessen fitboxing in de club om finan-
cieel rond te komen. Hiervoor laat ik dan eigen trainingsuren vallen. 
Boksfederaties zijn allemaal bedrijven. Een wedstrijd in het kader van 
een wereldkampioenschap inrichten kost veel geld. Het is telkens zoeken 
naar de nodige middelen om rond te komen en alles te kunnen betalen.”

Ga je nog met vakantie dit jaar?
“Ik gebruik mijn verlof hoofdzakelijk om te trainen. Ik ben de laatste drie 
jaar niet meer met vakantie geweest. De laatste maal dat ik met vakantie 
was in het buitenland was in de nabijheid van een boksclub. Mijn vakan-
tie was een soort stage (lacht). Wij hadden gedacht om dit jaar enkele 
dagen naar Barcelona te gaan. Ik ben er nog nooit geweest, en fietsen 
door deze stad lijkt mij wel wat. Maar we zijn op zoek naar een nieuwe 
zaal voor onze club en bezig met een nieuw project. Barcelona zal dus 
nog een jaartje moeten wachten.”

Hoe zie je nog je toekomst in het boksen?
“Ik ben realistisch en weet dat ik ook geen jaren meer kan boksen op 
dit niveau. Ik ben regent lichamelijke opvoeding van opleiding en werk 
graag met de jeugd. Ik doe dit nu ook al in onze club maar wil dit in de 
toekomst zeker uitbreiden.”

Topsport gaat samen met gezonde voeding. Ga je soms ook uit eten?
“Eerlijk gezegd eet ik liever thuis dan op restaurant. Ik ben echter geen 
keukenprinses. Gezond eten is belangrijk maar ik neem dagelijks mijn 
proteïne shakes. Ik heb weinig tijd om zelf te koken. In de periode voor 
een wedstrijd kook ik de dag dat ik niet moet werken wel zelf. De maal-
tijd beperkt zich dan tot bijvoorbeeld kip met rijst. Maar ik kan wel een 
genieten van een zoet biertje op een terras. Andere alcoholische dranken 
zeggen mij niets. Met snoepen heb ik meer moeite. Als er een stuk melk-
chocolade ligt of er staat chips op tafel heb ik moeite om nee te zeggen. 
Mijn regime is daarom: de kasten zijn leeg.”

Heb je nog toekomstplannen bij de politie?
“Goh… ik werk hier nu twee jaar en ik doe mijn werk graag omdat ik 
afwisseling heb. Misschien dat ik in de toekomst wel graag de functie 
van wijkagent ambieer. Ik heb ook even gedacht om mee te doen voor 
het middenkader, maar terug negen maanden naar de schoolbanken zie 
ik niet dadelijk zitten. Mijn werk komt op de eerste plaats, ik ben zo van 
thuis uit ook opgevoed. Mijn hobby komt op de tweede plaats. Moest je 
van je hobby kunnen leven was dit misschien anders, maar in België is 
dit helaas onmogelijk.” 

Interview door Patrick ROIJENS
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DOSSIER ‘COPERNICUS’

Deze beslissing is conform de door het hof van 
beroep te Brussel gevestigde rechtspraak, be-
vestigd door verschillende rechtbanken in eer-
ste aanleg en hoven van beroep elders in het 
land, in een procedure die werd ingeleid door 
een andere politievakorganisatie aangaande 
dezelfde eisen.
Na analyse van de situatie en rekening houdend 
met de gelijkluidende rechtspraak in eerste aan-
leg, van de hoven van beroep en inzonderheid 
het hof van beroep te Brussel, heeft het natio-
naal comité van VSOA-Politie besloten te be-
rusten in deze beslissing en niet de kosten en 
erelonen van een beroepsprocedure te dragen 
tegen het vonnis dat op 29 juni 2018 door de 
21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel werd uitgesproken.
Deze beslissing werd mede gemotiveerd door 
het risico dat, bij een beroepsprocedure, de po-
litieambtenaren zouden veroordeeld worden tot 
het betalen van de procedurekosten.

Indien desondanks leden van onze vakvereni-
ging, ten persoonlijke titel, beroep zouden wen-
sen aan te tekenen tegen het vonnis van 29 juni 
2018 uitgesproken door de 21ste Nederlandsta-
lige kamer van de rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, zullen zij hiervoor persoonlijk verant-
woordelijkheid zijn.

Op 20 augustus 2018 had nog geen enkele te-
genpartij het vonnis op het kantoor van Mr. VAN-
CROMBREUCQ – FREROTTE & Associés (geko-
zen woonplaats) laten betekenen.
De leden die beroep willen aantekenen tegen 
het vonnis kunnen dit vanaf heden op eigen 
kosten doen en dienen hiervoor rechtstreeks 
contact te nemen met de tegenpartijen alsmede 
hun raadslieden, en een verzoekschrift tot hoger 
beroep in te dienen.
De kopie van het vonnis gewezen op 29 juni 
2018 door de 21ste Nederlandstalige kamer van 
de rechtbank van eerste aanleg te Brussel – met 

als rolnummer “2011/53/A” – met daarin de vol-
ledige coördinaten van de tegenpartijen en hun 
raadslieden is beschikbaar op de griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Van haar kant, laat VSOA-Politie vanaf nu de 
raadslieden van de tegenpartijen weten dat ze 
geen beroep zal instellen tegen het vonnis ge-
wezen op 29 juni 2018 door de 21ste Neder-
landstalige kamer van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel, en dat het aan haar leden toe-
komt, die wensen beroep aan te tekenen, om dit 
te doen ten persoonlijke titel en op eigen kosten.
VSOA-Politie vestigt de aandacht van zijn leden 
op het feit dat, indien men beroep wenst aan te 
tekenen tegen het vonnis gewezen op 29 juni 
jongstleden door de 21ste Nederlandstalige 
kamer van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel, men beschikt over een termijn van één 
maand om dit te doen vanaf de betekening van 
voormeld vonnis. 

Zoals u weet, heeft de 21ste Nederlandstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 29 juni 2018 – 

overeenkomstig de tot op heden gevestigde rechtspraak die in dit dossier werd gevestigd door het hof van beroep te 

Brussel – de eis van de federale en lokale politieambtenaren inzake de COPERNICUS-premie afgewezen als niet gegrond.

www.vsoa-pol.be Volg ons op             /vsoapolitie
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DE LAATSTE RECHTE LIJN!
Sociale verkiezingen 2018

Vanaf september zullen enkele veranderingen zichtbaar worden. 
Organisatorisch dienen nog zaken met HR-Rail geregeld te worden, 
maar het is wel de periode voor de syndicale organisaties om hun 
kiescampagnes te starten.

Wij hopen dat iedere spoorwegman/vrouw van deze gelegenheid zal 
gebruik maken om zijn/haar eigen doelstellingen, standpunten of 
verwachtingen in alle respect voor iedereen zal bekendmaken.

Wat indien u zelf kandidaat wil zijn?
U heeft nog een viertal weken de tijd om u in te schrijven op onze lijsten! 
Wanneer u verkozen wordt, zal u zetelen in een Regionale Paritaire 
Commissie of een comité ter preventie, welzijn en bescherming op het 
werk welke afhangt van uw werkzetel.

U hoeft niet bang te zijn dat een mandaat een grote belasting met zich 
meebrengt, u hoeft enkel over een gezonde motivatie te beschikken. U 
zal dienstvrijstellingen ontvangen om de verschillende vergaderingen bij 
te wonen.

Geen nood wanneer u niet verkozen wordt, uw eigen stem kan misschien 
een andere kandidaat op de lijst verbinden aan een zetel. Dus aarzel niet! 
Bezoek onze website, volg onze mascotte Victor en vul het formulier om 
u kandidaat te stellen in. 

De allereerste sociale verkiezingen in de openbare sector 

zullen plaatsvinden tussen 3 en 7 december 2018 voor de 

NMBS en HR-RAIL en van 4 tot 6 december 2018 voor Infrabel.

Sophie Dutordoir, CEO van NMBS, bezoekt de Centrale Werkplaats van 
Mechelen in gezelschap van een vakbondsdelegatie, met de Voorzitter van 

het Regionale Noord-Oost Peter Cools ( rechts op de foto).

SOCIALE
VERKIEZINGEN 

2018
STEM 4!
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NATHALIE GEEROMS
Sociale verkiezingen: Getuigenissen van VSOA-kandidaten

Nathalie werkt sinds 2009 bij Infrabel als tech-
nicus elektromecanicien bij de dienst seininrich-
ting van Zottegem-Geraardsbergen. Ze staat 
daar als enige vrouw haar mannetje.

Samen met haar collega’s zorgt ze voor het 
onderhoud van overwegen, seinen en spoor-
toestellen zoals wissels, spoorstroomkringen... 

Zij voeren ook wachtdiensten uit bij de snelle 
interventiedienst (SID) die tussenkomt bij 
storingen.  Hierdoor staan zij nauw in contact 
met andere diensten binnen Infrabel zoals de 
seinhuizen en andere operationele diensten. 
“Vooral de weersomstandigheden, de oneffen 
ondergrond waarin wij ons geregeld moeten 
begeven, het oplossen van storingen met zo 
weinig mogelijk vertragingen, de tussenkomst 
bij bepaalde ongevallen, maakt dat onze job 
elke dag opnieuw een uitdaging is.”
 
Safety First
Nathalie is kandidaat voor het comité preven-
tie en bescherming op het werk Noordwest 
(PBW). Ze wordt immers dagelijks met veilig-
heid geconfronteerd bij de uitvoering van haar 
job, zowel deze van haar collega’s, als van de 
treinreizigers en het gewone wegverkeer. ‘Sa-
fety First’ is trouwens één van de slogans van 
Infrabel en is voor haar ook prioriteit nummer 1.

‘Niet alleen mijn eigen veiligheid, maar ook die 
van mijn collega's horen bij onze dagtaken. Ik 
breng graag eventuele opmerkingen en/of 
voorstellen tot verbeteringen van collega's en 
mezelf over naar de leidinggevenden om sa-

men een oplossing te zoeken. Ik veronderstel 
dat iedere collega wel graag na zijn dagtaak 
veilig en wel naar huis terugkeert en hiervoor 
zijn job vervult met de beste bedoelingen om 
de reizigers veilig en wel op hun eindbestem-
ming te brengen.”

Nathalie is geen groentje, of beter gezegd 
geen ‘bleu’ke’, als het over sociale verkiezingen 
gaat, ze was kandidaat op de lijst van ACLVB bij 
Volkswagen in 2000.

Echte wil tot dialoog
“Bij VSOA worden standpunten verdedigd, 
maar zijn we tegelijk bereid te luisteren naar 
de tegenpartij. We staan bovendien open voor 
andere meningen en gaan discussies niet uit de 
weg. Het doel is uiteindelijk om tot een akkoord 
te komen dat voor beide partijen aanvaardbaar 
is. Als laatste strohalm zullen wij pas overgaan 
tot stakingen, omdat velen hierbij verlies lijden 
(loonverlies bij collega's, gedupeerde reizi-
gers...).”

“Onze leden informeren we met feiten en juiste 
informatie. Dus geen ‘fake news’ om de ach-
terban op te jutten en zich zo populair te ma-
ken.  Hierdoor komen wij misschien over als 
minder agressief en syndicaat van de bazen, 
maar ik kan verzekeren dat wij in geen geval 
inmengingen vanuit eender welke directie 
dulden en ons daar steeds tegen zullen verzet-
ten. Onze naam zegt het zelf, wij zijn een ‘vrij’ 
syndicaat voor het openbare ambt, geen libe-
raal of eender wat. 

VSOA-Spoor zit nog steeds in een groeifase. 
Het is belangrijk om ook onze visie te kunnen 
overbrengen niet alleen in de nationale pari-
taire organen maar ook in de regionale orga-
nen.  Voor de eerste maal in de geschiedenis 
kan het personeel zijn afgevaardigden op een 
democratische manier zelf kiezen.  Dit is dan 
ook de kans om onze stem en visie te laten 
weerklinken.  

Interview door Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke VSOA
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SPOOR

LUDOVIC FOUBERT

Het vertrekpunt van elk spoorproject is de topo-
grafiedienst van Infrabel. Zonder die dienst kan 
geen enkele studie uitgevoerd worden voor een 
toekomstige realisatie. Ludovic Foubert werkt 
er sinds 2009 en voert dagelijks metingen uit 
van de infrastructuren en de omgeving ervan, 
volgens de behoeften van de ingenieurs voor de 
studieplannen die ze maken voor projecten en 
voor de uitvoeringsplannen van de sporen en de 
wissels van het gewone spoornet en de 4 hoge-
snelheidslijnen in België. 
“Maar ik doe ook metingen in het kader van de 
vernieuwing van kunstwerken, voor de plaat-
sing van nieuwe palen voor de bovenleidingen 
en ik werk eveneens mee aan de bepaling van 
de grenzen van het INFRABEL-domein op basis 
van de plannen van het spoorpatrimonium.” 

Gevaar loert overal 
Ludovic werkt dagelijks op de sporen die onder-
tussen wel in dienst blijven. “De veiligheid van 
het personeel is uiterst belangrijk en dus moet 
ik voor elke prestatie zorgen dat er mensen zijn 

die waken over mijn veiligheid tijdens mijn aan-
wezigheid op de sporen. Deze mensen worden 
‘schildwachten’ genoemd en melden de komst 
van een trein met een claxonsignaal.
We mogen niet vergeten dat er op het spoor-
wegdomein overal gevaar loert, of het nu aan 
de grond is door de rijdende treinen en met de 
hindernissen op de paden langs de sporen, of 
boven de sporen door de bovenleidingen. 

“Als vakbondsafgevaardigden waken we erover 
dat de geldende regelgeving wordt toegepast 
en dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM’s) correct en op tijd aan elke werknemer 
ter beschikking gesteld worden, afhankelijk van 
het uit te voeren werk. Voor het VSOA-Spoor en 
voor mezelf is veiligheid een van de belangrijke 
pijlers van het welzijn op het werk voor alle per-
soneelsleden van Infrabel, de NMBS en HR-Rail. 
Dus: Safety First!” 

Oplossingen hier en nu 
“De comités voor preventie en bescherming op 

het werk (CPBW) vind ik zeer belangrijk want 
het is tijdens de maandelijkse vergaderingen 
van die comités dat er gesproken wordt over 
belangrijke zaken zoals de arbeidsongevallen, 
de veiligheidsproblemen, het welzijn, enz. Daar 
kan er ook rechtstreeks gesproken worden met 
de managers en de preventieadviseurs om on-
middellijk oplossingen te vinden en om het wel-
zijn van de personeelsleden in de verschillende 
werkomgevingen continu op te volgen.” 

“Ons devies is: luisteren, in dialoog gaan en 
handelen! Wat ons onderscheidt van de andere 
vakbonden is dat wij stakingen niet op de voor-
grond stellen. Bij ons primeert de dialoog en 
wordt pas naar het stakingswapen gegrepen als 
uiterste drukkingsmiddel.” 

“Wat mij heeft aangetrokken tot het VSOA is de 
nabijheid van de afgevaardigden en de persoon-
lijke benadering. Ik kom op als geëngageerde 
afgevaardigde voor de sociale verkiezingen om 
de belangen van onze leden nog beter te verde-
digen.” 

Interview door Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke VSOA

STEL JE OOK KANDIDAAT
Heb je een luisterend oor voor de collega's, ga je discussies niet uit de 
weg en wens je de frustraties, problemen en vragen van je collega's 
en jezelf op een menselijke manier over te brengen naar de hiërar-
chie?  Stel je dan kandidaat op één van onze lijsten en wordt mede-af-
gevaardigde van VSOA-Spoor.

Overtuigd?

Contacteer dan het secretariaat van VSOA-Spoor per e-mail naar : 
vsoa-slfp@b-rail.be 
of op het nummer 02 213 60 60 of 911/46408. 
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ONDERWIJS

Oproep tot kandidaten
Personen van wie de kandidatuur beantwoordt aan artikel 49 van het 
Reglement van Inwendige Orde van de Groep Onderwijs van het VSOA 
kunnen zich kandidaat stellen voor één of voor beide mandaten van de 
hierboven vermelde afdeling. 

De voorwaarden zijn:
• ten minste gedurende drie jaar lid zijn van het VSOA-Onderwijs of de 

ACLVB op het ogenblik van de kandidaatstelling;
• in regel zijn met het betalen van de vakbondsbijdragen;
• geen sanctie hebben gekregen in de zin van artikel 31 § 7 van het ARIO-

VSOA;

• deel uitmaken van de afdeling inzake het mandaat waarvoor men zich 
kandidaat stelt.

De kandidaturen moeten ten laatste op 20 september 2018 via een met 
de post aangetekend schrijven worden verstuurd naar:
VSOA-Onderwijs • T.a.v. de voorzitter M. Heyndrickx
Boudewijnlaan 20-21 • 1000 Brussel

De datum van de poststempel op het aangetekend schrijven geldt als 
bewijs. Deze mededeling en de publicatie in de Nieuwsbrief VSOA-On-
derwijs en op de website www.vsoa-onderwijs.be gelden als enige op-
roepen. 

KANDIDAATSTELLING VOOR DE VERKIEZINGEN 
VAN DE AFDELING OOST-VLAANDEREN

Groep Onderwijs

Conform het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van de Groep Onderwijs van het VSOA worden er verkiezingen 

gehouden voor de mandaten van voorzitter en ondervoorzitter van de volgende afdeling: Oost-Vlaanderen. 

Mission statement 
Oost-Vlaanderen maakte de laatste jaren een bijzonder mooie groei qua 
aantal leden mee en nood aan versterking dringt zich op. Mijn bijko-
mende rol is er om enerzijds die groei te bestendigen en anderzijds om 
afgevaardigden en leden persoonlijk bij te staan met raad en daad. 

Mijn “roots” liggen in Aalter, maar na mijn studies geschiedenis en ver-
gelijkende cultuurwetenschap in Gent, is deze stad en haar onmiddellij-
ke omgeving mijn Heimat geworden.

ADJUNCT-SECRETARIS
VOOR AFDELING OOST-VLAANDEREN

Mission statement Nicolaus DeBecker

Vanaf het begin van het nieuwe schooljaar zal Nicolaus DeBecker starten als adjunct-secretaris 

voor de afdeling Oost-Vlaanderen. Samen met secretaris Björn Van Lysebetten is hij het 

aanspreekpunt. 

In 2002 ben ik gestart als leerkracht S.O. in het Stedelijk onderwijs Gent, 
in de vakken niet confessionele zedenleer, geschiedenis en vervolgens 
cultuurwetenschappen. Ondertussen zijn we 16 jaar verder en heb ik 
de laatste 2 jaar met veel voldoening de taak van VSOA afgevaardigde 
opgenomen: een verschil kunnen maken door er te staan voor de leden. 
Vandaag is deze transformatie tot een belangrijk culminatiepunt geko-
men. 

Tot binnenkort. 
Nicolaus DEBECKER 



september 2018 VSOA argument 23

ONDERWIJS

“De UGent biedt haar 
medewerkers ook buiten 
het werk een reeks van 
interessante kortingen 

aan.” 
Benefits at Work is een gebruiksvriendelijk plat-
form waar je als UGent’er een programma met 
uiteenlopende kortingen kan terugvinden. Het 
gaat om een reeks van kortingen die je zowel in-

dividueel als met het gezin of met vrienden kan 
benutten. Op de lijst staan onder andere pret-
parken, kledingmerken, maar ook aanbieders 
van huishoudtoestellen of elektronica. Die ex-
tra’s worden geïntegreerd in het platform, waar 
ook regelmatig nieuwe kortingen toegevoegd 
zullen worden.

Voordelenplatform Benefits at Work 
Elke dag korting op je favoriete merken? Van 
een nieuwe outfit tot een smartphone of een 
luxe-vakantie, dankzij het nieuwe voordeelplat-

form geniet je van uitzonderlijke voorwaarden 
op bepaalde producten en diensten. Via de web-
site Benefits at Work geniet je van uitzonderlijke 
voorwaarden op producten en diensten van uw 
favoriete merken en handelaars.
Alle actieve UGent medewerkers hebben toe-
gang tot de website, alsook alle gepensioneer-
de personeelsleden met een actieve account. 
Externe medewerkers hebben geen toegang. 

Filip LOBBESTAEL
Ondervoorzitter Hoger Onderwijs

NIEUWE EXTRA VOORDELEN VOOR 
PERSONEEL VOOR BUITEN HET WERK

UGent voordeelplatform: Benefits at Work

Met dit nieuwe en uitgebreide initiatief wil de UGent haar medewerkers de kans bieden om vrijblijvend buiten het werk 

gebruik te maken van het aanbod. De UGent hoopt dat dit een versterking zal zijn waar de medewerkers onmiddellijk 

voordeel uit zullen kunnen halen en vindt het belangrijk om op deze manier iets extra te bieden aan al haar personeelsleden. 

Voortaan kan u ons daar terugvinden in het 
Technicum, blok 4 ingang voorkant links ver-
dieping –T lokaal 0.25.

U kan tevens ook gebruik maken van de nieu-
we ingang blok 4 langs de Scheldekaai (voor-
bij UGent studentenhuis De Therminal). 

Filip LOBBESTAEL
Ondervoorzitter Hoger Onderwijs

U VINDT ONS VOORTAAN TERUG OP 
EEN NIEUWE LOCATIE

VSOA UGent

Wij brengen u er graag van op de hoogte dat wij verhuisd zijn naar een nieuwe locatie.

Ons nieuw adres is: Sint-Pietersnieuwstraat 41, 9000 Gent.

Ingang via Sint-Pietersnieuwstraat. 
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