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EDITO

De koorts na de gemeenteverkiezingen is stilaan 
aan het dalen. Het is nu de tijd voor de politiek 
verantwoordelijken dat ze zich werkelijk gaan 
bekommeren om het openbaar ambt en lo-
gischerwijze om de dienstverlening aan de be-
volking. 
Onze eminenties zitten helaas verwikkeld in een 
vastgeroeste visie met alles voor de privésector 
en een minimum voor de openbare sector. 
Het dossier over de afwezigheid wegens ziekte 
is een illustratie van die visie, als men echter 
nog van visie kan spreken. De federale ambte-
naren wordt verweten dat ze “profiteren” van de 

ziektedagen om 2 jaar voor de wettelijke leeftijd 
met pensioen te kunnen gaan. Dit is lang verle-
den tijd en fake news. We moeten dit dossier 
opnieuw in zijn juiste context plaatsen.

De 21 ziektedagen die per dienstjaar worden 
toegekend vormen geen enkel voorrecht. Het 
gaat om een verzekering van het type “in-
komstenverlies” zoals die ook bestaat in de pri-
vésector en voor de zelfstandigen. 
En als men verder nadenkt, gaat het in elk geval 
om een onderdeel van het loon. Overigens, de 
cijfers die door Medex worden meegedeeld, be-

vestigen dat de afwezigheid bij ambtenaren niet 
hoger ligt dan in de privésector, integendeel. 
Ten slotte besliste de federale regering dat dit 
complexe dossier op de ministerraad zou neer-
gelegd worden, in eerste lezing, samen met 
het dossier van de werknemers uit de federale 
sector en de bijzondere korpsen. Die teksten 
zouden eerst op de agenda van de onderhan-
delingscomités ad hoc moeten staan en ons 
doorgegeven worden, wat nog niet het geval is.   

Het ander onderwerp dat regelmatig naar voor 
wordt geschoven door sommige politici en dat 
door bepaalde journalisten wordt overgeno-
men, zonder de juistheid ervan na te kijken, is 
het bedrag van het pensioen dat aan de ambte-
naren wordt uitgekeerd. 
We konden onlangs nog lezen dat het bedrag 
van het pensioen van de ambtenaren 2.600 
euro netto bedraagt. VSOA antwoordt op dat 
‘fake news’ met twee elementen. 
Ten eerste, om een volledig pensioen te genie-
ten, zijn een maximaal loon en 45 jaar effectieve 
loopbaan vereist. 

Ten tweede, wordt het pensioen sinds 2012 
berekend op basis van de laatste tien jaar. Het 
betreffende bedrag is gelijk aan ¾ van het loon 
dat tot basis dient voor de berekening van het 
pensioen. Het is wel waar, en dat hebben we 
steeds aangeklaagd, dat het bedrag van het 
pensioen van de loontrekkenden problematisch 
is. We eisen een pensioen dat de mogelijkheid 
biedt een waardig leven te leiden en niet net bo-
ven de armoededrempel zoals voor de meesten 
van onze medeburgers. 

De manier waarop de federale regering de zaken 
voorstelt, weerspiegelt haar voornemen om het 
openbaar ambt in het algemeen en het federaal 
openbaar ambt in het bijzonder te diaboliseren.  

Even terloops: de minister belast met Ambtena-
renzaken zal zijn functies in januari neerleggen 
om het burgemeesterschap van zijn gemeente 
waar te nemen. Hij wil absoluut die dossiers 
voor zijn vertrek afsluiten, maar dat is zonder te 
rekenen op het VSOA!
 

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter

FAKE NEWS
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“De manier waarop de federale regering de zaken 
voorstelt, weerspiegelt haar voornemen om het 

openbaar ambt te diaboliseren.”  
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ACTUALITEIT

Op vrijdag 28 september werd betoogd tegen 
de hervorming van de berekening van de ziekte-
dagen en op 2 oktober vond de betoging plaats 
inzake de pensioenen. 

Bij beide evenementen hebben de Young’s hun 
slogan “jong en betrokken” luid uitgedragen. De 
hervormingen die vandaag worden genomen, 
treffen niet alleen de ambtenaren die reeds hun 
functie bekleden, maar ook alle toekomstige 
generaties. In het openbaar ambt is er een ge-

JONG EN BETROKKEN
Het begin van dit jaar was rijk aan sociale actie, als gevolg van verschillende hervormingen waaraan het openbaar ambt 

het hoofd moest bieden. Daarom mocht de cel YOUNG niet ontbreken op die verschillende samenkomsten, want ook de 

jongeren worden door de hervormingen getroffen.   

brek aan jongeren. Met al de maatregelen die 
genomen worden zal het openbaar ambt nog 
zwaarder getroffen worden, want het zal minder 
aantrekkelijk worden dan de privésector. 

Daarom was onze aanwezigheid op beide eve-
nementen belangrijk, want de toekomst van 
heel het openbaar ambt staat op het spel.   

Nouria EL HACHLOUFI
Voorzitter Jongerenwerking Young

Wel, - we zullen kort zijn- het werd een dovemansgesprek.
De minister kwam met één duidelijke opdracht en mededeling: “Het is 
de intentie van deze regering om het ziektekapitaal af te schaffen vanaf 1 

januari 2019. Ik houd mij aan deze intentie. Ook alle andere maatregelen 
die er aan verbonden zijn moeten duidelijk zijn tegen 1 januari 2019”.

Klare taal, maar de ontgoocheling bij het VSOA is groot. Dit betekent 
voor de federale ambtenaren heel concreet;
• geen regeling voor de langdurige zieken;
• geen regeling voor de chronisch zieken;
• geen regeling bij ernstige ziekten;
• geen duidelijkheid over re-integrati;
• geen regeling voor het loonverlies;
• geen preventief welzijnsbeleid.

Dus geen bereidheid tot overleg of debat en vooral geen preventieve 
aanpak van het ziekteabsenteïsme. Ondanks de uitgestoken hand van 
de vakorganisaties gaat deze minister verder met “De politiek van 
voldongen feiten”. 

DE MINISTER LUISTERT MET 
DOVEMANSOREN

Luttele dagen nadat tienduizend sympathisanten in Brussel betoogden tegen de hervormingsplannen van het 

ambtenarenstatuut werden de drie overheidsvakbonden op 2 oktober ontvangen door bevoegd minister Steven  

Vandeput.
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WELZIJN OP HET WERK
BIJ PROXIMUS

PROXIMUS

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun 

werk bepaalt dat de Koning aan de werkgevers en de werknemers alle maatregelen kan opleggen 

die nodig zijn voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Het welzijn wordt nagestreefd door maatregelen die betrekking
hebben op:
de arbeidsveiligheid; 
de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk; 
de psychosociale aspecten van het werk;
de ergonomie;
de arbeidshygiëne;
de verfraaiing van de arbeidsplaatsen;
de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu.

Een steeds belangrijker onderdeel binnen het welzijn op het werk zijn de 
psychosociale aspecten.

Ondervind je stress? 
Word je gepest? Of onderga je feiten van geweld?
Ben je slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag? 

Doe dan een beroep op uw afgevaardigde van het VSOA. 

Hij zal u begeleiden bij de verschillende stappen die je kan onderne-
men, zoals een gesprek in alle vertrouwen met een medewerker 
van de Social Unit (SUN) of de preventieadviseur 
van Proximus en ook bij het eventueel indie-
nen van een formele of informele klacht.

Blijf hiermee zeker 
niet alleen zittten!  

Wij zijn er voor u, om 
u te begeleiden en te 

ondersteunen.

Het kan ook voorkomen dat uw ge-
hele team moeilijkheden ondervindt. 

Heerst er binnen het ganse team stress naar aanleiding van de opgelegde 
objectieven, worden terugkerende problemen niet naar behoren aange-
pakt of wordt er niet duidelijk gecommuniceerd? 

Indien jullie dit wensen kan uw afgevaardigde van het VSOA dit aankaarten 
binnen het LPCSW. Dit is het Lokaal Paritair Comité voor Sociale onder-
handelingen en Welzijn op het werk dat na overleg een risico-analyse kan 
voorstellen binnen uw dienst. Het doel van deze analyse is de pijnpunten 
te bepalen en door een actieplan oplossingen te bieden voor uw welzijn.

Het welzijn op het werk is belangrijk voor ons allemaal. Ons bedrijf is wet-
telijk verplicht daarover te waken. 

U staat er 
nooit alleen 
voor, doe 
een beroep 
op ons indien u 
dit nodig acht. 
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In België zijn er ongeveer 300 vacatures voor 
uitreiker. Zolang deze plaatsen niet ingevuld 
zijn, kan niet elke dienst verzekerd worden. Bij 
retail zijn ook niet alle stoelen bezet. Veel con-
tractuelen van bepaalde duur vertrekken van 
zodra ze elders een contract van onbepaalde 
duur kunnen krijgen.

Geen volk
Op vele plaatsen vindt men zowel voor mail als 
retail geen volk. Daarbovenop moet het wette-
lijk en extra-wettelijk verlof aangezuiverd zijn 
tegen het einde van het jaar.
Bpost verwacht een zichtbare stijging van de 
pakjes op het einde van het jaar wat zowel op 
mail als retail een weerslag zal hebben. Meer 
klanten komen hun pakje in het postkantoor 

afgeven of afhalen. De uitreiker moet meer 
pakjes bezorgen.
Hoe gaat Bpost dit organiseren? Het water 
staat bij veel personeelsleden tot aan de lip-
pen.
Gaat het bedrijf voldoende personeel vinden 
om de stijging van de werkdruk op te vangen 
of maakt ze voor retail opnieuw contracten van 
onbepaalde duur?
Het is immers nu wel duidelijk dat contracten 
van bepaalde duur en interim arbeid maar tij-
delijk soelaas brengen, maar na verloop van 
tijd geen effectieve oplossing zijn.
Bpost volgt al een tijdje deze politiek, en wat 
is het resultaat? Nog steeds is niet elke stoel 
bezet en op vele plaatsen slaagt Bpost er niet 
in om nog personeel te vinden.

Er worden extra inspanningen geleverd, dat 
valt niet te ontkennen zoals bijv. het organise-
ren van jobdagen op lokaal vlak, het vereen-
voudigen van de selectieprocedure via ‘start-
people’, het geven van een opleiding aan nieuw 
aangeworven personeelsleden.
Dit is echter ruim onvoldoende. Het wervings-
beleid werd door ons al aan de kaak gesteld 
(zie ook het artikel in Argument van oktober 
2018). Bpost moet echter niet enkel werven, 
maar ook het nodige doen om de mensen te 
houden.
We stellen vast dat de meeste nieuwelingen 
wel een opleiding krijgen als ze binnenkomen, 
maar daarna aan hun lot worden overgelaten. 
Hier zou ook het één en ander moeten verande-
ren. Het zou zo ver moeten komen dat perso-

IS BPOST KLAAR VOOR HET EINDE 
VAN HET JAAR?

POST

Werkonderbreking in Leuven Mail, staking in Oudenaarde, staking van 3 dagen in Mont Saint Guibert, enz… Overal 

worden er diensten herverdeeld of blijven er diensten liggen. Zowel bij mail als retail worden verloven geweigerd door …. 

personeelsgebrek.



november 2018 VSOA argument 7

POST

neelsleden zelf reclame zouden maken om te 
komen werken voor Bpost en niet, zoals het nu 
is, afraden om bij Bpost te werken.

Werkomstandigheden verbeteren
People@core werd in het leven geroepen om 
de werkomstandigheden te verbeteren bij mail. 
Velen onder jullie hebben echter de indruk dat 
dit een dode letter is. Op het terrein is er van 
people@core niet veel te merken.
In vele kantoren en platformen slaagt men 
erin om afspraken heel inventief te omzeilen. 
Zolang dit gebeurt, zullen de werkomstandig-
heden nooit daadwerkelijk veranderen.
En we moeten ons geen illusies maken, er zal 
altijd de nodige creativiteit aan de dag gelegd 
worden, zowel bij werkgever als bij werknemer, 
doch het bedrijf zou dit tot een minimum moe-
ten beperken zodat de regels door iedereen 
gerespecteerd worden.
Daarbovenop komt ook nog dat sommige le-
den van het management verwachtingen cre-
eren die niet ingelost worden. Denk maar aan 
de rust die uitbetaald werd op het einde van de 
referentieperiode, ongeacht de belofte die aan 
de mensen door sommigen werd gedaan. Het 
zou geen probleem zijn, men zou deze rusturen 
nog kunnen opnemen. Niet dus.
Het probleem bij Bpost is dus veel breder dan 
alleen maar het vinden van personeel.
Het klopt, indien er onvoldoende geworven 

wordt, kan niet elke stoel bezet zijn, maar in-
dien er niets aan de werkomstandigheden ge-
daan wordt, zoeken personeelsleden ook an-
dere oorden op. Hierdoor worden er weer lege 
plaatsen gecreëerd.
Wanneer een bedrijf niet inspeelt op de te ver-
wachten werkdruk (bijv. bij een significante 
stijging van volume) kan het personeel, ook al 
zijn alle stoelen bezet, dit evenmin bolwerken.
Als Bpost klaar wil zijn voor het meerwerk op 
het einde van het jaar, dan zal ze nog heel wat 
inspanningen moeten leveren. Momenteel 
kampt ze met een personeelstekort waardoor 
nu al werk blijft liggen en verloven niet kunnen 
worden opgenomen. De werkomstandigheden 
laten ook dikwijls te wensen over. Er is dus nog 
heel wat werk aan de winkel.

Tegoed verlof
Wat met een tegoed aan wettelijk verlof of ex-
tra wettelijk verlof?

Je mag het tegoed aan wettelijke verlofdagen 
niet overdragen naar volgend jaar.
Als je echter op 31 december nog een tegoed 
aan wettelijke verlofdagen hebt, dan worden 
deze uitbetaald op voorwaarde dat je in de 
loop van de laatste 3 maanden van het vorige 
kalenderjaar meer dan 20 werkdagen afwezig 
was wegens: 
• moederschapsrust; 

• ziekte of ongeval buiten de dienst; 
• arbeidsongeval of ongeval op de weg van of 

naar het werk.

Je moet alle extrawettelijke verlofdagen van 
het lopende kalenderjaar opnemen. 

Als je echter op 31 december een tegoed aan 
extrawettelijke verlofdagen hebt, dan mag je er 
hoogstens 4 overdragen tot 31 maart 2019.  

Uitstap van de gepensioneerde leden met De blauwe Posthoorn
De gepensioneerde leden van VSOA-Post – “De Blauwe Posthoorn” - 
zitten niet stil.
In de mooie nazomer van september tekenden de leden, vergezeld van 
hun partner, present aan het station van Halle. Een zeer prachtige dag 
kondigde zich aan want de weergoden waren ook present. Volop zon wat 
het enthousiasme bij de deelnemers flink opkrikte. 
Van het station Halle ging de tocht met de bus naar Strépy-Thieu waar 
de boot het gezelschap opwachtte om door de scheepslift van Stré-
py-Thieu te varen (met een enorme vertraging want de commerciële 
schepen hadden voorrang), over het hellend vlak van Ronquières en 
door de sluizen van Ittre en Lembeek. 
Onderweg werd de nodige tijd uitgetrokken om ook de innerlijke mens 
te sterken met een smakelijke maaltijd. De dag duurde langer dan voor-
zien en dat maakte dat eens terug aangekomen in het station Halle de 
deelnemers zich meteen naar het station spoedden.
Het bestuur van De Blauwe Posthoorn dankt iedereen voor de gezellige 
dag en leuke babbel en geven nu al rendez-vous voor onze volgende 
afspraak begin 2019. 
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DEFENSIE

PESTERIJ OP DE WERKVLOER

In 2017 werden er respectievelijk 202 en 26 
psychosociale interventies bij de vertrouwens-
personen en preventieadviseurs psychosociale 
aspecten gevraagd, lezen we in het jaarverslag 
van de Interne Dienst voor Preventie en Be-
scherming op het Werk. Aangezien heel wat 
slachtoffers terughoudend zijn om officiële stap-
pen te zetten tegen hun pester(s), vrezen wij 
echter dat dit het topje van de ijsberg is.

“Pesten op het werk is herhaald en onredelijk 
gedrag dat tegen een werknemer of groep van 
werknemers is gericht en een risico oplevert voor 
de gezondheid en de veiligheid”, volgens het In-
formatieblad van het Europees Agentschap voor 
Veiligheid en Gezondheid op het Werk.

Pesten gaat vaak samen met machtsmisbruik, 
waarbij het slachtoffer zich moeilijk kan verde-
digen. Onredelijk gedrag kan neerkomen op 
vernederen, kleineren of bedreigen en vormt 
een risico voor de geestelijke en de lichamelij-
ke gezondheid. Al is er meer en meer aandacht 

voor de psychische schade die een slachtoffer 
kan oplopen, toch wordt de ernst en de omvang 
vaak onderschat. Hoe langer het probleem aan-
houdt, hoe groter de schade en hoe moeilijker 
om het patroon te doorbreken.

Het is dus belangrijk dat je als slachtoffer of als 
getuige van pestgedrag snel en via het juiste ka-
naal reageert. Ben jij het mikpunt van geweld of 
pesterijen op je werk, neem dan zo snel mogelijk 
contact op met de vertrouwenspersoon of met 
de preventieadviseur psychosociale aspecten. 
Van daaruit zijn er verschillende mogelijkheden:

1. Informele procedure
In eerste instantie start de vertrouwenspersoon 
een informele procedure. Na een inleidend ge-
sprek zal de vertrouwenspersoon proberen de 
partijen te verzoenen, of opteren voor een in-
terventie bij de hiërarchische meerdere. In het 
beste geval is het probleem hiermee opgelost. 
Falen beide pogingen, dan kan er op vraag van 
het slachtoffer een formele procedure starten. 

2. Formele procedure
Wanneer het slachtoffer een formele procedure 
aanvraagt, heeft hij binnen de acht dagen recht 
op een gesprek met de preventieadviseur psy-
chosociale aspecten, die de klacht opmaakt. 
Vanaf dat moment is de klager wettelijk be-
schermd tegen ontslag of een eenzijdige wijzi-
ging van de arbeidsvoorwaarden. Die bescher-
ming geldt gedurende twaalf maanden vanaf 
het indienen van de klacht of het afleggen van 
een getuigenis, en tot drie maanden na een 
eventuele gerechtelijke uitspraak. ACOS Well-
Being, de korpscommandant en de Algemene 
Directie voor Human Resources (DGHR) wor-
den op de hoogte gesteld van de klacht en de 
preventieadviseur psychosociale aspecten start 
een onpartijdig onderzoek.

Bij het afronden van het onderzoek stuurt de 
preventieadviseur psychosociale aspecten zijn 
advies schriftelijk door aan ACOS WB en de 
korpscommandant. Die stelt een actieplan op 
met concrete maatregelen en brengt alle betrok-
kenen op de hoogte van de individuele of collec-
tieve maatregelen. Een exemplaar van zijn actie-
plan wordt overgemaakt aan ACOS WB en aan de 
preventieadviseur psychosociale aspecten.

Zijn de problemen hiermee van de baan, dan 
wordt het dossier gesloten. Komt er, ondanks 
de tussenkomst van de preventieadviseur psy-
chosociale aspecten en de korpscommandant, 
geen oplossing, dan kan het slachtoffer nog kie-
zen voor een externe procedure.

3. Externe procedure
In een externe procedure zijn er verschillende 
mogelijkheden. Indien de feiten na een formele 
procedure nog verder gaan of de hiërarchische 
keten geen of onvoldoende maatregelen neemt, 
kan het slachtoffer zich richten tot de arbeids-
inspectie (ILE – Inspectorate for Labour & 
Environment). Die kan eventueel maatregelen 

Een groot deel van ons volwassen leven brengen we door op het werk. Op een doordeweekse dag zien we onze collega’s 

langer dan partner en gezin. Jammer genoeg loopt het daar soms mis. Wie getreiterd wordt op de werkvloer, gaat vaak 

door een hel.
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DEFENSIE

opleggen aan de hiërarchische meerdere van de 
klager, die binnen een bepaalde termijn uitge-
voerd moeten worden.

Het slachtoffer kan ook een burgerlijke procedu-
re starten bij de arbeidsrechtbank. In een kort-
geding kan hij eisen dat het pesten stopt, kan hij 
voorlopige maatregelen tegen zijn meerderen 
vragen, of kan hij een schadevergoeding eisen 
van zijn meerderen of van de pester.

Ook een strafrechtelijke procedure bij de cor-
rectionele rechtbank behoort tot de mogelijkhe-
den. Die procedure kan het slachtoffer starten 
bij de politie of bij de onderzoeksrechter. De 
politie of arbeidsinspectie zal in beide gevallen 
een onderzoek voeren, dat zal uitwijzen of de 
zaak voor de correctionele rechtbank komt.

Uiteindelijk is er nog de administratieve proce-
dure. De arbeidsrechtbank behandelt geschillen 
rond grensoverschrijdend gedrag van ambtena-
ren, behalve wanneer het gaat om de schorsing 
of vernietiging van een eenzijdige administratie-
ve rechtshandeling die de reden of het gevolg is 
van grensoverschrijdend gedrag. De Raad van 
State beslist omtrent de vernietiging of schor-
sing van een administratieve beslissing. Zo kan 
een eenzijdige administratieve rechtshandeling 
die een daad van pesterij uitmaakt, door het 
slachtoffer voor de Raad van State aangevoch-
ten worden.

Ben jij het doelwit van pesterijen op de werk-
vloer? Laat het niet zomaar aan je voorbij gaan, 
en meldt het zo snel mogelijk, zodat er naar een 
oplossing gezocht kan worden. Zie je door het 
bos de bomen niet meer en wens je onze steun 
in dit verhaal? Contacteer je lokale afgevaardig-
de of de hoofdzetel van VSOA-Defensie via info@
vsoa-defensie.be of telefonisch op het nummer 
02/223 57 01. 

EEN NIEUWE 
MEDEWERKER

Gerald bracht zijn jonge jaren door bij het Eer-
ste Regiment Lansiers in Marche-en-Famen-
ne. Hij voerde vijftien jaar lang verschillende 
functies uit bij de pantsertroepen, van pelo-
tonscommandant tot tweede commandant 
van het bataljon. In die tijd ging hij ook enkele 
maanden naar Kosovo, een operatie waar hij 
met plezier op terugkijkt.

Nadat hij zijn Brevet Militaire Administrateur 
(BAM) behaalde, werkte Gerald vijftien jaar 
lang bij DGHR. Hij stond onder andere aan de 
wieg van de eerste herziening van de pensioe-
nen, en aan de herziening van het syndicaal 
statuut. Gerald speelde ook een grote rol bij 
de inplaatsstelling van de huidig structuur 
welzijn. “Tien jaar geleden stapte ik over naar 
de Task Force Externe Mobiliteit, een dienst 
waarover ik de laatste jaren van mijn loopbaan 
het bevel voerde” mijmert Gerald. “Ik fungeer-
de ook meer dan tien jaar lang als voorzitter 
in de Medische Commissie Geschiktheid en 
Reform (MCGR), bekommerde me over ver-
goedingspensioenen en zetelde in tal van (be-
roeps)commissies binnen DGHR”.

“Hier ben ik op mijn 
plaats”

Die ervaringen maken hem een heuse speci-
alist in het sociaal statuut en geven hem een 
meer dan solide basis voor zijn nieuwe job. Op 
de vraag of hij niet liever rustig geniet van zijn 
welverdiend pensioen, antwoordt Gerald: “Al 

die jaren bij DGHR stond ik ten dienste van het 
personeel. De kans om bij VSOA-Defensie te 
werken tijdens mijn pensioen en zo de mensen 
verder te helpen, kon ik niet laten passeren”. 
Zijn ogen lichten op wanneer hij zegt: “Hier 
ben ik op mijn plaats. Als gepensioneerde mi-
litair hoef ik mij niet meer te bewijzen, maar ik 
zal met plezier al mijn expertise inzetten om 
onze leden bij te staan”. 

Er stroomt nieuw bloed door de aders op het kantoor in Zaventem. Na een 

volledige militaire carrière versterkt Gerald Finet ons team deeltijds tijdens 

een welverdiend pensioen. Zijn jarenlange ervaring bij de Algemene Directie 

voor Human Resources (DGHR) biedt aan VSOA-Defensie een schat aan know-

how, die de nieuwe medewerker zal inzetten ten voordele van onze leden.
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DEFENSIE

DE EVOLUTIE EN MODERNISERING 
VAN HET RESERVEKADER: ONZE VISIE

Dat er ruimte is voor een constructief debat in 
de parlementaire commissie voor Landsverdedi-
ging verheugt ons. Het huidige reservekader is 
uitgehold en bestaat hoofdzakelijk uit specialis-
ten in verschillende domeinen, ingezet wanneer 
de operationaliteit van Defensie in het gedrang 
komt. Wij vinden echter dat Defensie binnen het 
beroepskader in alle aspecten van de militaire 
operaties moet voorzien. Het reservekader dient 
ter ondersteuning en niet als ‘opvulling’.

Wij zien niet meteen een meerwaarde in een 
sterk uitgebouwd reservekader. Defensie haalt 
vandaag moeilijk jonge rekruten binnen en 
heeft moeite hen tegen te houden als ze willen 
vertrekken. Dit komt het ambitieniveau van De-
fensie niet ten goede. De opbouw van een re-
serveleger kan de ongerustheid onder de actie-
ve militairen doen toenemen en zal misschien 
de leegloop versterken. Een actieve militair wil 
deelnemen aan operaties en zich niet laten ver-
vangen door reservemilitairen.

De veiligheidsdreiging op ons grondgebied 
kunnen we niet negeren. We beleefden de laat-
ste jaren verschillende terroristische aanslagen 
en hebben onze twijfels over de reactiesnel-
heid van een reserveleger. Beroepsmilitairen 
kan je bijzonder snel en efficiënt mobiliseren. 
Het zijn stuk voor stuk goed getrainde en opge-
leide soldaten, die dankzij hun doorgedreven 
training bij eender welke dreiging adequaat 
reageren. Wij vrezen dat een reserveleger, we-
gens een gebrek aan doorgedreven training, 
niet over die competenties zal beschikken.

De reservemilitair moet voldoen aan dezelfde 
strenge criteria als de actieve militair op het 
gebied van veiligheidsscreening en medische 
en fysische geschiktheid. Zal hij na zijn trai-
ningsdagen de kans hebben om zijn conditie 
op peil te houden? Kan de reservemilitair reke-
nen op dezelfde medische ondersteuning, niet 
enkel tijdens maar ook na de oproeping? Wan-
neer een reservist tijdens zijn training gewond 

geraakt en niet meteen medische verzorging 
vraagt, die nadien wel noodzakelijk blijkt… 
heeft hij dan dezelfde medische rechten als een 
beroepsmilitair?

Aan de opstart en uitbating van een actief re-
serveleger hangt ook een serieus prijskaartje. 
Zeker voor wat betreft de noodzakelijke inves-
teringen in infrastructuur, materiaal, transport, 
wapensystemen en uitrusting. Bovendien zijn 
er voorlopig weinig middelen gebudgetteerd 
voor een reserveleger. Los van een aantal 
grote investeringen blijft het budget van De-
fensie de volgende jaren stabiel. Zal de Fede-
rale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de 
kosten dragen bij een inzet op het nationaal 
grondgebied, bijvoorbeeld in geval van een 
natuurramp? Meer reservisten betekent mis-
schien een verhoging van het welzijn van de 
Staat, maar is niet persé in het voordeel van de 
beroepsmilitair.

Volgens VSOA-Defensie wordt er in de ver-
keerde richting gedacht. Wij staan achter een 
modernisering van het reservekader, maar pas 
nadat er werk gemaakt is van een goed functi-
onerend professioneel leger. Een Defensie met 
moderne wapensystemen en goed opgeleide, 
getrainde, inzetbare en gemotiveerde militai-
ren. Militairen waarvan de loopbaan naar waar-
de geschat wordt volgens een marktconforme 
verloning en vergoedingsstelsel. Eens dit ge-
realiseerd is, kan je vanuit de groep militairen 
een modern, sterk en geloofwaardig reserve-
kader uitbouwen. Daarvoor zullen de militairen 
uit het BDL statuut de belangrijkste instroom 
vormen. Zo ontstaat er een reservekader met 
gemotiveerde reservisten waarvan de rege-
ring, indien nodig, nog lang gebruik zal kunnen 
maken. 

In september ‘17 dienden Kattrin Jadin en Damien Thiéry, leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelend in 

de Kamercommissie Landsverdediging, een resolutie in over ‘de evolutie en modernisering van het reservekader van de 

Krijgsmacht’. Deze zomer werd het standpunt van de representatieve vakorganisaties gevraagd in dit dossier.
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DEFENSIE

OMDAT ZIEK ZIJN GEEN KEUZE IS

Ruim 25 jaar al stapelen de herstructureringen 
zich op, maar de laatste vier jaar braken we alle 
records qua onzekerheid. Sluiting van kwartie-
ren, outsourcing van niet-militaire taken naar de 
privésector, verhoging van de pensioenleeftijd 
met minstens zeven jaar… Alsof dat niet genoeg 
is, krijgen we nu een hervorming van het sys-
teem Afwezigheid om GezondheidsRedenen 
(AGR). Een langdurig zieke militair zal zijn inko-
men zien dalen met maar liefst 40%.

Militairen worden dagelijks geconfronteerd 
met de veiligheidsrisico’s verbonden aan ons 
specifiek beroep. Risico’s die een militair in eer 
en geweten neemt om de waarden van onze 
democratie te verdedigen, in België en in het 
buitenland. Maar wat als deze maatregel erdoor 
komt? Zal een para nog uit een vliegtuig willen 
springen? Willen de infanterietroepen nog op 
de hindernispiste oefenen, piloten de extreme 
G-krachten trotseren in een gevechtsvliegtuig? 
Durft een matroos nog inschepen op een fre-
gat? Wie zal nog risico’s willen nemen wanneer 
de financiële gevolgen van een ongeval of van 
een (beroeps)ziekte zo zwaar te dragen zijn?

Wij kunnen, wij zúllen dit 
niet toelaten!

Minister Vandeput liet ons verstaan tijdens onze 
ontmoeting op 3 oktober dat de maatregel niet 
van toepassing zal zijn bij dienstongevallen, 
beroepsziekten en zware of langdurige ziektes. 
Wat is echter een dienstongeval? De gevolgen 
van de zware lichamelijke beproevingen die een 
jonge militair ondergaat zullen misschien pas 
op latere leeftijd duidelijk worden. Hoe bewijs 
je dat een heelkundige ingreep aan de knie het 
gevolg is van jarenlange professionele slijtage?

Een militair moet jaarlijks voldoen aan specifie-
ke fysieke vereisten. Slaagt hij niet in de sport-
proeven, dan loopt hij de kans zijn job te verlie-
zen. Volgens de richtlijnen kan een militair zijn 
fysieke conditie op peil houden door te trainen 
tijdens de diensturen. Door de hoge werkdruk, 
de operationele inzet en de vele cumulfuncties 
trainen heel wat militairen echter vooral buiten 
de diensturen. Geldt een ongeluk op dat mo-
ment ook als dienstongeval? Daarnaast duurt 

het vaak maanden of zelfs jaren voor een inci-
dent erkend wordt als dienstongeval. Door de 
trage procedure zal de militair in kwestie maan-
denlang een inkomensverlies van 40% moeten 
overbruggen.

Deze besparingszieke regering wil duidelijk 
haar begroting in evenwicht krijgen op de kap 
van de ambtenaren, met inbegrip van bijzonde-
re korpsen zoals politie, brandweer en Defensie, 
zonder na te denken over de gevolgen. Jullie 
massale aanwezigheid op de manifestatie van 
28 september was een duidelijk signaal dat het 
geduld op is. Bedankt dat jullie er waren om dat 
signaal te geven!

Natuurlijk gaat het team van VSOA-Defensie 
door op de weg die wij, samen met jullie, heb-
ben ingeslagen. Wij kunnen, wij zúllen dit niet 
toelaten! Hoe het nu verder gaat, dat hoor je 
binnenkort van ons. 

Edwin LAUWEREINS
Voorzitter VSOA-Defensie

10.000 betogers lieten op 28 september hun stem horen in het centrum van onze hoofdstad. Onder hen enkele duizenden 

militairen en ambtenaren in dienst van Defensie, die hun ongenoegen over de zoveelste kaakslag aan hun adres duidelijk 

lieten blijken.
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De jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de Groep Financiën vindt plaats

op vrijdag 1 februari 2019 in de Zuidertoren.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 
VAN VSOA-FINANCIËN

Het is een traditie die al meer dan 20 jaar be-
staat. De eerste vrijdag van de maand februari, 
komen de leden van de Groep Financiën sa-
men. De AV vindt plaats op vrijdag 1 februari 
2019 bij de FOD Pensioen, in de Zuidertoren.

Naast de gebruikelijke toespraken, kunnen de 
leden er permanenten van de groep ontmoeten 
en met hen praten, hen interpelleren over de 
lopende hervormingen en de problemen op het 
werk aankaarten. Het is ook voor sommigen de 
gelegenheid de andere leden van de andere re-
gionales of sectoren te ontmoeten en de kans 
om leden van de groep te leren kennen.

Tevens is het de gelegenheid om een vriend-
schapsglas te heffen met collega’s en oudge-
dienden.

Een uitnodiging om deel te nemen aan deze 
Algemene vergadering wordt later per e-mail 
naar de leden verzonden. Om de AV te kunnen 
bijwonen is inschrijven verplicht.

De Nationale Voorzitter en de ploeg van het 
VSOA Groep Financiën verheugen er zich op u 
op 1 februari 2019 te ontmoeten ! 

Pierre BOQUET
Permanent Secretaris

FINANCIËN

Nationaal Voorzitter Stefaan Slaghmuylder
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RECHTERLIJKE ORDE

In deze tijden waar het openbaar ambt zwaar onder de druk komt te staan is het belangrijk dat wij als organisatie op het 

terrein voldoende vertegenwoordigd zijn. Enkel zo kunnen wij onze leden snel en adequaat blijven informeren.

OP ZOEK NAAR AFGEVAARDIGDEN 
VOOR VSOA-RECHTERLIJKE ORDE

Als afgevaardigde blijft u deel uitmaken van 
het personeel van de griffies en parketten. Dit 

impliceert dat u bij uitstek het best geplaatst 
bent om de problemen op de werkvloer vast 

te stellen en te communiceren naar het secre-
tariaat. U bent ook de eerste lijns hulp voor de 
leden.

VSOA-Rechterlijke Orde komt op voor alle la-
gen van het personeel, van welk niveau ook. 
Wij hebben u nodig en laat u vooral niet 
afschrikken door uw hiërarchie als u beslist de 
stap te zetten, en verantwoordelijkheid op te 
nemen om het welzijn en de toekomst van uw 
collega’s te verdedigen.

Wacht niet, en zet vandaag nog de stap om 
onze ploeg te komen versterken.
Nog vragen? Contacteer ons, wij staan te uwer 
beschikking. 

Guy VAN CAUWENBERGHE 
Voorzitter VSOA-Rechterlijke Orde

LEDENBIJDRAGEN 2019
Met ingang van 1 januari 2019 worden de bijdragen van onze leden 
aangepast, in het kader van een uniformisering van de bijdragen 
tussen de verschillende groepen van het VSOA.

Onze bijdragen blijven niettemin ruim onder deze die worden 
aangerekend door andere syndicale organisaties. 

Bovendien kunt u genieten van de talrijke voordelen die het VSOA 
aanbiedt via zijn partnership met Merits & Benefits.

Bijdragen van 1 januari 2019:
• Voltijds en 4/5: € 14,00;
• Halftijds (50 % en minder): € 8.50;
• Gepensioneerden: € 5,00. 
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FGGA

ZIEK ZIJN IS GEEN KEUZE (BIS)

Om terug te komen op het thema van deze be-
toging en de houding van onze politici kunnen 
we stellen, dat hieruit duidelijk het gebrek aan 
respect blijkt van de overheid tegenover haar 
ambtenaren en het gebrek aan ernst dat de mi-
nisters aan de dag leggen bij de voorbereiding 
van de agressieve maatregelen, die zij menen 
te moeten nemen tegenover hun werknemers. 
De bevoegde ministers waren zelf niet aanwe-
zig want de syndicale delegaties werden ont-
vangen door medewerkers van minister Jan 
Jambon en ontvingen pas op de vooravond 
van de betoging de tekst waarin maatregelen 
werden vermeld betreffende het opheffen van 
het opsparen van ziektekredietdagen.

 Wat het VSOA ook heeft doen reageren (zon-
der dat dit ons verbaast) is het totale onbegrip 
van onze gesprekspartners voor de risico's, die 
brandweer-, politiekorpsen en militairen lopen 
gedurende hun volledige loopbaan. Voor wat 
de pompiers betreft, negeren ze het feit dat 
geen enkele of heel weinig ernstige ziekten er-
kend zijn als beroepsziekten. Dit in tegenstel-
ling tot andere landen waar onder bepaalde 
omstandigheden zeven kankersoorten bij vol-
tijdse of halftijdse brandweerlui als beroeps-
ziekten aangemerkt worden (sinds 2016).
We herinneren iedereen eraan dat de rookgas-
sen die vrijkomen tijdens een woningbrand niet 
minder dan 200 toxische gassen bevatten.  

Enorme risico’s
De effecten van de blootstelling aan bepaal-
de substanties kunnen verschillen in tijd, om-
dat bij bepaalde ziektes (sommige vormen 
van kanker) er een lange latente periode aan 
voorafgaat. Andere risico's waaraan pompiers 
blootgesteld worden vloeien voort uit de hitte, 
uit de fysieke eigenschappen van de betrokken 
omgeving en uit de psychosociale last van de 
activiteit zelf. 

De symptomen van uitputting door hitte zijn 
talrijk: verhoging van het hartritme, hoofdpijn, 
misselijkheid, versuftheid of duizeligheid, bra-
ken en zelfs flauwvallen.  

Naar aanleiding van de betoging van de ambtenaren en speciale korpsen van vrijdag 28 september 2018, tegen de 

afschaffing van het cumuleren van ziekteverlofdagen, betreurt het VSOA-Sector hulpverleningszones (brandweer) de 

incidenten die zich tussen de betogers en de politie hebben voorgedaan. Bepaalde krantenkoppen luidden “incidenten 

tussen brandweer en politie”, wat niet helemaal correct is gezien de getroffen agent door de straal van het waterkanon 

van de federale politie gewond raakte. 
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FGGA

 We mogen de psychosociale risico's niet vergeten die gepaard gaan met 
de opdrachten die aan de brandweerlui worden toegewezen. Het gaat 
hier om een heel stresserend beroep. De symptomen kunnen van so-
matische aard (hartaandoeningen, hoge bloeddruk), psychosomatische 
aard of psychologische aard zijn (depressie, burn-out). 
 
De drama's waarmee brandweerlui geconfronteerd worden, gaan vaak 
gepaard met een belangrijke emotionele of traumatische schok die een 
post-traumatisch stress-syndroom kan veroorzaken. 

 Ongeacht al deze risico's wordt geen enkele ziekte bij de Belgische 
brandweerlieden als beroepsziekte erkend. Erger nog, het wordt steeds 
moeilijker om de ongevallen die gebeuren tijdens het uitoefenen van de 
functie te doen laten erkennen als een arbeidsongeval. Afwezigheden 
ten gevolge van een ongeval op weg naar en van het werk of op het werk 
zelf, worden steeds beschouwd als afwezigheden wegens ziekte. 

Zonder gegronde reden
Bij de vergelijkingen met werknemers uit de privésector, die ziek vallen 
en vanaf de tweede maand slechts 60% van hun salaris ontvangen (ter-
wijl het in het openbaar ambt mogelijk is ziektekredietdagen op te spa-
ren) dient vermeld te worden, dat de ambtenaar die in disponibiliteit is 
op elk moment opgeroepen kan worden door de Commissie voor Pensi-
oenen en gepensioneerd kan worden voor lichamelijke ongeschiktheid. 
Het bedrag van dit pensioen is soms belachelijk laag.

Indien deze Regering koppig eraan vasthoudt om het statuut van de 
ambtenaren aan te vallen zonder enige gegronde reden en een verkeer-
de discussie in gang zet  (de bewering dat de ambtenaren hun ziekteda-
gen opsparen om vroeger met pensioen te gaan berust op geen enkel 
objectief criterium, de werkgever heeft immers de mogelijkheid om een 
controle te laten uitvoeren op de echtheid van de arbeidsongeschiktheid 
door een door hem gekozen controlearts die voldoet aan welbepaalde 
wettelijke vereisten en de werknemer is verplicht deze controle te on-
dergaan), zou het heel goed kunnen dat diezelfde ambtenaren die door 
hun “werkgever” continu als profiteurs en luieriken bestempeld worden, 
het land platleggen.
 
VSOA-Sector hulpverleningszones zal onze ministers eraan herinneren dat 
de pompiers tijdens hun volledige loopbaan blijk geven van creativiteit en 
veel verbeelding om ongedeerd uit bepaalde situaties te geraken en dat 
zij deze “talenten” kunnen aanwenden om ook andere acties op touw te 

zetten dan alleen maar betogen op een 
boulevard!  

Eric LABOURDETTE
Verantwoordelijke leider 
VSOA- Sector Hulpverleningszones

VEILIGHEIDSKORPS

En dit op 1 januari 2019. De dienst DAB heeft een bezetting nodig 
van 1600 voltijdse personeelsleden waarvan 440 van het Veilig-
heidskorps. De overgang van het Veiligheidskorps naar DAB is een 
verplichte overgang waarover al sinds 2016 onderhandelingen aan 
de gang zijn betreffende de voorwaarden waarop deze overstap zal 
moeten gebeuren. 

Het personeel blijft met veel vragen zitten over verloning, toekomst-
perspectieven, standplaatsen enz.  De overheid leverde reeds enke-
le inspanningen, maar het schoentje blijft knellen onder andere bij 
promoties die een aantal leden van het Veiligheidskorps dreigen mis 
te lopen. De recente stakingsaanzegging in gemeenschappelijk vak-
bondsfront is een gevolg van het ongenoegen en de onzekerheden bij 
de mensen op het terrein.
Men werkte in 2 fasen, een groep personeelsleden werd met terug-
werkende kracht sinds 2017 bevorderd en een andere groep sinds 
2018, maar intussen zijn er ook personeelsleden overeenkomstig de 
voorwaarden om, mits het slagen in een examen, een promotie te 
bekomen. Dit wordt al maanden aangekaart door de vakorganisaties 
maar de overheid weigert tot op heden om deze examens te organi-
seren. 

Dit met het excuus “tijdsgebrek”.
De frustratie bij het personeel van het Veiligheidskorps ligt bij de 
VERLPLICHTE overstap naar de Federale Politie. Ze worden voor een 
voldongen feit geplaatst.  Hierdoor wijzigt hun familiale-, sociale- en 
financiële situatie, wetende dat een aanzienlijk deel van deze mensen 
van defensie, gevangenissen en andere continudiensten komen en er 
indertijd voor kozen om binnen het veiligheidskorps te kunnen werken 
met regelmatigere uren, zonder weekendprestaties, enz. 
De keuze die deze mensen toen maakten, wordt nu van tafel geveegd. 
Ze hebben niet langer de keuze maar worden verplicht en de overheid 
weigert nog steeds halsstarrig om de gemaakte beloftes na te komen.
Wij geven nog steeds voorrang aan het overleg maar blijven ijveren 
voor de inlossing van de gemaakte beloftes door de overheid.  

Jimmy VERLEZ
VSOA-FGGA Veiligheidskorps

In het zogenaamde Kerstakkoord van 22 december 2015 

besliste de federale regering over de oprichting van een 

nieuw politiekorps. Ten gevolge van deze beslissing zal 

het Veiligheidskorps overgeheveld worden naar een 

nieuw opgerichte dienst “DAB” binnen de Federale Politie
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SPOOR

“OPNIEUW FIER ZIJN OP ONZE JOB 
BIJ DE SPOORWEGEN”

En dat zal nodig zijn want de Belgische Spoor-
wegen, en in het bijzonder de NMBS, hebben 
bij het grote publiek een slecht imago. Trein-
vertragingen, gebrek aan informatie, een ver-
ouderd bedrijf met oudere leiders. Het zijn 
bekende opmerkingen die vaak over onze 
spoorwegen worden gehoord.

“De directie denkt te vaak louter financieel”, zo 
zegt voorzitter Delhalle. “Het strategisch plan 
toont aan dat het personeelsbestand met on-
geveer 1.900 werknemers moet krimpen, of 
10 procent tussen 2018 en 2023. Dergelijke 
informatie werkt erg demotiverend voor het 
personeel. Bovendien moet men nogal durven 
om van het personeel nog meer inzet te vragen 
en tegelijk te bezuinigen. Die manier van doen 
moet stoppen”.

Daarom zal het VSOA het personeel bij het 
spoor, zeker naar de aanloop van de verkiezin-

gen, fors blijven verdedigen. “Het personeel 
verdient een herwaardering om opnieuw fier 
te zijn op de job bij het spoor”, aldus Delhalle. 
“Men moet niet enkel aan het imago van het 
bedrijf, maar ook aan de motivering van het 
personeel denken.”

Wat zijn de belangrijkste punten van het 
VSOA-programma voor de sociale verkiezin-
gen?

Welzijn op het werk: geen utopie
De klemtoon ligt te veel op de externe en 
strategische communicatie om het imago van 
het bedrijf op te poetsen, en niet op de inter-
ne communicatie met het personeel.  Door de 
technologische ontwikkelingen werden de on-
middelijke chefs niet meer als vertrouwensper-
sonen gezien. Vertrouwen, respect en mense-
lijkheid moeten opnieuw in het boekje komen 
van zij die leiding geven.

Motiveren van het personeel
Personeelsleden moeten op een positieve ma-
nier over hun werk praten. Dat is bij de spoor-
wegen lang niet meer het geval. Een evaluatie 
van de fierheid dringt zich op. Wie zou bijvoor-
beeld in het openbaar met een bedrijfslogo 
zich willen kenbaar maken? Dergelijke evalua-
tie zou de fierheid kunnen aanscherpen.

Het systematisch bestraffen via codes over ver-
ouderde reglementen werkt averechts. In som-
mige afdelingen begon men al met projecten. 
Die verdienen de steun van VSOA-Spoor.

Van vele testen, controles en vragenlijsten is 
de bedoeling niet altijd duidelijk. De evaluatie 
van de kaderfuncties is lang niet doeltreffend. 
Verdiensten moeten op een objectieve en 
doorzichtige wijze beloond worden. Dat zou 
een verstandige investering zijn.

Voor het eerst sociale verkiezingen bij de NMBS

Tussen 3 en 7 december 2018 voor de NMBS en HR-RAIL, en van 4 tot 6 december 2018 voor Infrabel, zullen in de 

Belgische Spoorwegen voor de allereerste keer sociale verkiezingen plaatsvinden. Federaal voorzitter Philippe Delhalle 

van VSOA-Spoor beschouwt deze verkiezingen voor zijn groep als een grote uitdaging. “We moeten het personeel 

opnieuw fier laten zijn op zijn job bij de spoorwegen.”
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BELADEN AGENDA SINDS SEPTEMBER
In september vonden nieuwe aanrandingen 
plaats tegen het treinbegeleidingspersoneel 
en het personeel van Securail. De NMBS re-
ageerde vrij snel door te besluiten om de Se-
curail-teams ongeveer twintig extra treinen te 
laten begeleiden, in het uurrooster van 18u tot 
2u in de ochtend.
Wij zijn echter van mening dat "deze minimaat-
regelen" niet voldoende zijn. We roepen op tot 
bewustwording van de NMBS en de regering, 
omdat dit een maatschappelijk verschijnsel is 
dat veel verder gaat dan het spoorwegraam-
werk. Het moet mogelijk zijn om de bevoegd-
heidsgrenzen van het veiligheidspersoneel van 
Securail opnieuw te herbekijken, voornamelijk 
met betrekking tot de termijnen voor het aan-
houden van een overtreder vóór de komst van 
de politie.

We reorganiseren onophoudelijk
Verschillende studies of reorganisatieprojec-
ten zijn momenteel aan de gang en hebben een 
groot deel van het personeel getroffen. Onder 
het voorwendsel om het werk of de klanten-

service te verbeteren, is er duidelijk een rode 
draad door al deze projecten, namelijk bespa-
ringen. Stof tot nadenken voor de vakbonden.
In het kader van de verbetering van het be-
roep van treinbestuurder heeft de NMBS toe-
gezegd verschillende kwesties te bestuderen 
en ermee terug te komen om deze met de 
representatieve organisaties te bespreken. Er 
zijn voorstellen gedaan voor een permanent 
educatieproject met betrekking tot hercertifi-
cering, een nieuw HLT-boekje en een grotere 
humanisering van de arbeidsprestaties. Al 
deze projecten moeten worden afgerond en a 
posteriori worden goedgekeurd door het Nati-
onaal paritair comité.
In de loop van 2019 zullen de eerste treinbe-
stuurders worden uitgerust met een nieuwe 
tablet (die IDA zal vervangen), flexibeler in ge-
bruik en uitgerust met snellere connectiviteit.
Een andere werkgroep is gestart bij 
NMBS-Transport en eist al onze waakzaam-
heid, omdat dit de Info-Traffic-personeelsleden 
kan benadelen. Aan de kant van Infrabel, is de 
toekomst evenmin rooskleurig. Er is nog steeds 

sprake van het groeperen van seincabines of 
het opleggen aan de seinhuispersoneelsleden 
om prestaties te verrichten van 12u. Uit strikt 
veiligheidsoogpunt wordt nog niet begrepen 
dat het management zich een dergelijke maat-
regel kan veroorloven. En wat dan te zeggen 
op het menselijke niveau.

Bij B-Marketing & Sales maken we ons de 
grootste zorgen over een project waarbij de 
loketbedienden drastisch worden betrokken, 
aan wie men van dag op dag een zeer hoge 
mobiliteit wil opleggen. De logica is er op-
nieuw één van economische aard, omdat het 
management zich geen zorgen maakt over 
de haalbaarheid ervan op het gebied van het 
privéleven. Wat zijn de garanties voor het ver-
lenen van verlof? Wat is de maximale afstand 
van huis naar werk? Kan het personeel kiezen 
om al dan niet deel te nemen aan een vliegen-
de brigade ?

We zullen al deze dossiers zorgvuldig opvolgen.
 

Legitieme verwachtingen
Er is al tien jaar lang geen herziening meer 
geweest van de barema’s. Het personeels-
bestand daalde met 19 procent. Wel worden 
sinds 2014 door de federale overheid inspan-
ningen gevraagd om de productiviteit met 4 
procent te verhogen. Het wordt moeilijk om 
nieuw personeel aan te werven door de onder-
maatse verloning die enorme concurrentie van 
de privésector ondervindt.
Bovendien willen sommige politieke partijen 
de voordelen voor het personeel afbouwen. 
In het kader van de privatisering. “We zullen 
blijven eisen dat er niet geraakt wordt aan de 
fundamenteel verworven rechten van het per-
soneel. Ik denk aan het gezondheidsfonds, de 
sociale solidariteit, het pensioenstelsel, en 
bepaalde categorieën in de zware beroepen”, 
weet voorzitter Delhalle. 

Modernisering
Het VSOA-Spoor twijfelt niet aan de goede 
bedoelingen van de gedelegeerd bestuurder 
van de NMBS om het bedrijf te moderniseren 
en een positief imago te geven, met tevreden 

klanten. Maar dan moet het personeel voor zijn 
inspanningen op dat vlak ook gewaardeerd 
worden. Het personeel is als het ware de am-
bachtelijke schakel in het strategisch plan. 
“Zoveel druk uitoefenen op het personeel, is 
niet de juiste manier om te overtuigen”, zegt 
Delhalle. Overigens moet worden vastgesteld 
dat sommige reglementen verschillen bij de 

NMBS, HR Rail en Infrabel. Dat schept ongelijk-
heden en ongenoegen.

Veiligheid eerst
Ten slotte legt VSOA-Spoor een belangrijke 
klemtoon op de veiligheid. Deze heeft immers 
een belangrijke invloed op het leven van de 
personeelsleden zelf. Men moet zich afvragen 
of er meer of minder veiligheid is bij het spoor.
Toegegeven, er werd flink geïnvesteerd in de 
veiligheid. Maar er deden zich ook drama’s voor 
die dan aanleiding waren om in te grijpen. Pijn-
lijk is dat. 

Veiligheid is in de eerste plaats verbonden met 
middelen. Zo zijn de onderstationschefs nog 
altijd met hun oude “trunk” uitgerust en heb-
ben treinbegeleiders nog altijd een klassieke 
gsm met onvoldoende netverbinding. 
Tot slot vermelden we zeker dat er een echte 
veiligheidscultuur bij de spoorwegen is ge-
groeid. Denk ook aan de vereenvoudiging van 
de vertrekprocedures. Maar die cultuur is niet 
op alle niveaus zichtbaar en voelbaar. Ook dat 
moet veranderen. 
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BEERSEL 27 SEPTEMBER: EEN UITGELEZEN 
DAG, EN WEL OM MEER DAN ÉÉN REDEN ...

Na een campagne op het terrein, waarbij de kandidaten voor de sociale 
verkiezingen de kiezers gingen ontmoeten, wenste het secretariaat hen 
te bedanken door hen een dag ontspanning aan te bieden. We hadden 
gekozen voor een idyllische groene omgeving in Beersel, op een steen-
worp afstand van Brussel makkelijk bereikbaar voor zowel de kandida-
ten uit het noorden als uit het zuiden van het land.
De dag begon om 11 uur stipt met een snel overzicht door de federa-
le voorzitter van de verschillende acties die onze verkiezingscampag-
ne hebben gekenmerkt: dagen van sociale promotie, bezoeken op het 
terrein met onze gadgets, brochures en vooral onze argumenten en 
zeer grote motivatie. Onder de vele spoorwegpersoneelsleden die wij 
ontmoet hebben, kregen wij veel positieve reacties en zij gaven ons te 

kennen dat de houding van het VSOA Spoor in schril contrast staat met 
dat van andere vakbondsorganisaties...
We werden bovendien beloond met een zonnige dag, waardoor we al-
lemaal aan de rand van de vijver konden genieten van kleine gastro-
nomische gerechten die de traiteur des huizes voor ons zorgvuldig sa-
menstelde: het paradijs op aarde! De dag eindigde rond 18u met een 
spel genaamd “Kettingreactie”. Een spel dat als doel heeft om samen 
een structuur uit te werken volgens het principe van dominostenen door 
communicatie en wederzijdse ondersteuning tussen de deelnemers 
met heterogene objecten die de ontwerper van het spel ter beschikking 
stelde. Dit spel heeft bewezen dat het de perfecte manier was om de 
teamgeest van onze kandidaten te stimuleren! 

SOCIALE VERKIEZINGEN:
NU KOMT HET EROP AAN!

Een laatste bezoek op het terrein kan plots heel 
vruchtbaar zijn. Natuurlijk is de stemming niet 
verplicht, maar de spoorwegarbeiders zouden 
fout zijn om zichzelf een democratisch middel 
te ontnemen dat hen wordt gegeven om hun 
vertegenwoordigers in de gezamenlijke organen 
tegenover de werkgever aan te duiden.

Deze manier om personeelsvertegenwoordigers 
aan te stellen breekt met de praktijken uit het ver-
leden en komt overeen met de waarden die we 
verdedigen. Binnen vier weken kunnen jullie zon-
der rekenschap af te leggen geheim en anoniem 
stemmen. Iedereen kan in het stembureau in eer 
en geweten deelnemen aan de stemming.
We horen regelmatig dat veel spoorwegwerkers 

gunstig staan tegenover onze organisatie, maar 
ze durven of willen dit om verschillende redenen 
niet uiten. Laten we erop rekenen dat de geheime 
en anonieme stemming voor ons een grote troef 
zal zijn voor de ontwikkeling van het VSOA-Spoor.
We hebben kunnen onderhandelen met HR Rail 
dat alle kandidaten in oktober en november nog 
van een dienstvrijstelling kunnen genieten om de 
laatste activiteiten van de verkiezingscampagne 
uit te voeren.
Deze vrijstelling komt op het juiste moment 
omdat het federale secretariaat een roadshow 
organiseert van 30/10 tot 30/11 in Brussel, 
Vlaanderen en Wallonië, waar we nog een keer 
op het terrein zullen aanwezig zijn met de loka-
le kandidaten. Het zijn natuurlijk de kandidaten 

die we met deze actie willen steunen door hen 
maximaal contact en zichtbaarheid te geven. De 
leden van de "Young" -cel van het VSOA verze-
kerden ons van hun aanwezigheid tijdens al onze 
verplaatsingen tijdens deze roadshow. 

Een maand ... dat is precies wat ons scheidt van de eerste sociale verkiezingen 

bij de Belgische Spoorwegen. Traditioneel gezien, zelfs in de laatste dagen voor 

de verkiezingen (politiek of sociaal), zijn er nog steeds een groot deel van de 

kiezers die geen keuze hebben gemaakt.
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WAT IS ER GAANDE BINNEN LRB 
REGIO BRUSSEL?

KONINKLIJK INSTITUUT DER ELITEN VAN DE ARBEID

Mooi succes op 20 september. De 3 vakorganisaties betoogden samen 
met hun leden voor de ramen van het kabinet van de minister-president 
van de Brusselse regering Rudi Vervoort.
LRB-Brussel eist een verhoging met 10% van de barema’s en een verbe-
tering van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de 19 gemeen-
tes, de OCMW’s en de ziekenhuizen van het Iris-netwerk.
Bij die gelegenheid werden de petities «Alles stijgt behalve onze lonen: 
het is nu genoeg geweest!» met meer dan 10.000 handtekeningen neer-
gelegd. De eisen gaven aanleiding tot een lang debat; de minister ver-
bond zich tot wat volgt:

De minister zegt duidelijk dat ook de gemeenten financieel zullen moeten 
deelnemen aan de baremaverhogingen. 

• De minister ondersteunt de statutarisering heel sterk, de onverzettelij-
ke besturen zullen aangesproken worden.

• Het MIVB-abonnement wordt bestendigd aan 100% voor alle werkne-
mers.

• De minister staat gunstig tegenover de overgang van de niveaus E naar 
niveau D. Hij wenst dit te laten inschrijven in het regeerakkoord van de 
volgende gewestregering. 

• De minister begrijpt het verzoek tot de baremieke verlenging van de 
loopbanen omdat  er vandaag tot 67 jaar moet gewerkt worden.

• Een oplossing vinden voor het concreet maken van de hervorming van 
de gesubsidieerde contractuelen.

• Invoering van de 2e pensioenpijler. 

ACTIES WERDEN GEVOERD OP HET NIVEAU VAN DE LOKALE
BESTUREN OM DE OVERHEDEN TE SENSIBILISEREN. 

Weinig mensen kennen die stichting van open-
baar nut. Ze werd opgericht in 1954 door Z.M. 
Koningin Elisabeth.  Haar opdracht: de kennis 
en de professionele verdiensten van de eliten 
van de arbeid van het land erkennen en bevor-
deren.  Ze biedt de mogelijkheid om talenten te 
erkennen en te promoten door de toekenning 
van een ereteken en een label. 
Op 15 december a.s. zal het gemeentelijk en 
het intercommunaal personeel uit heel het 
land in het daglicht gezet worden. 

158 mensen zullen met een ereteken onder-
scheiden worden naar volgende labels:
• Onthaal – Luisteren – Respect;
• Kwaliteit van de diensten en welzijn op het 

werk;
• Drijvende kracht;
• Vaardigheden verwerven en delen ;

• Sociaal engagement en promotie van de 
waarden van de openbare dienst.

Er zullen ook 2 Eredekens, 1 Emeritus-Erede-
ken van de Arbeid en 1 Promotor zijn.
Het KIEA werkt samen met de werkgeversor-
ganisaties, de beroepsverenigingen, de repre-
sentatieve organisaties van de werknemers en 
de administratieve overheden.

De afgevaardigden waarvan het VSOA deel 
uitmaakt zetelen in de Organiserende Comités, 
die de verschillende activiteitensectoren verte-
genwoordigen en die minstens om de vijf jaar 
een selectieprocedure organiseren voor kandi-
daten tot het verwerven van de titel van Laure-
aat van de Arbeid in hun beroepssector, zonder 
onderscheid van niveau of statuut.
In onze samenleving, waar excellentie in het 

werk in het algemeen weinig in het daglicht 
wordt gesteld, legt die stichting de nadruk op 
de waarden die aan de grondslag liggen van de 
tegenwoordig zo belasterde openbare dienst. 
Trots om in dienst van het publiek te staan, 
teken van kwaliteit van het werk, talent, de in-
zet ten dienste van het beroep worden onder-
streept: dat betekent een troef voor de evolutie 
van de loopbaan binnen onze instellingen.  
Men wordt niet enkel persoonlijk vereerd; heel 
het werk van de collega’s en van de instelling 
worden ook in de kijker gebracht. 

De aanduiding zal bij koninklijk besluit be-
krachtigd worden en het ereteken zal overhan-
digd worden tijdens het nationaal evenement. 
Voor meer informatie: info@iret-kiea.be 

Brigitte COLLIN
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SLAG IN HET GEZICHT VAN DE POLITIE

Collega Kitty Van Nieuwenhuysen werd in 2007 gedood, tijdens een poli-
tie-interventie in Lot, in Vlaams-Brabant. De dader, Noureddine Cheikhni, 
werd veroordeeld tot 30 jaar cel, maar heeft intussen één derde van zijn 
straf uitgezeten, en mag dus de gevangenis verlaten onder elektronisch 
toezicht met een enkelband.

Dit is onbegrijpelijk voor haar familie en heel het politiepersoneel. Het is 
een bijzonder slecht signaal van justitie!

Maar helaas valt deze dader onder de oude wet op de voorwaardelijke 
invrijheidstelling wat betekent dat hij na één derde van zijn straf KAN vrij-
komen (onder voorwaarden en met een enkelband). In 2013 werd de wet 
gewijzigd met als gevolg dat voor een correctionele gevangenisstraf van 
30 jaar de voorwaardelijke invrijheidstelling pas kan indien de veroordeel-
de 15 jaar van zijn straf heeft ondergaan. De verschillende partijen die 
Justitie de voorbije jaren hebben bemand dragen hier een verpletterende 
verantwoordelijkheid.

De voorbije weken zaten we reeds een paar maal aan tafel met de minister 
van Justitie en de Procureurs-generaal. En wees gerust, daar wordt door 
VSOA-Politie op tafel geklopt. Wij herhaalden onze oproep om daders van 
geweld tegen politie telkens en automatisch de zwaarste straf te geven 
binnen de categorie van het misdrijf. De minister was echter niet te vinden 
voor dit voorstel gelet op het feit dat dit een te beperkende maatregel zou 
zijn voor de bevoegde rechter.

De strafuitvoeringsrechtbank kan de dader inderdaad vrijlaten. Met de na-
druk op “KAN”... Dit was zeker geen verplichting, rekening houdend met 
dit zware feit. Wij vragen ons af of de mensen die dergelijke beslissingen 
nemen dit eveneens zouden doen mocht het hun zoon of dochter zijn die 
op een laffe manier werd vermoord.

“Opleggen van de zwaarste straf is hét 
antwoord”

Er werd ondertussen een ontwerp voorgesteld met verzwarende straffen 
voor feiten die gepleegd worden tegen politiemensen en hulpverleners 
in het algemeen. Voor VSOA-Politie is dit niet het juiste antwoord: het 
opleggen van de maximale straf IS de juiste oplossing.

Op 26 september 2018 hebben wij daarom een protestmoment georgani-
seerd op de trappen van de justitiepaleizen (de collega’s van het NSPV ver-
gezelden ons). Onze oproep viel niet in dovemans oren. Afgevaardigden, 
leden en zelfs toevallige voorbijgangers sloten zich aan bij onze groep. De 
media belangstelling, zowel nationaal als regionaal was bijzonder groot.
Ons signaal is in ieder geval duidelijk aangekomen! Maar het is en blijft 
de verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordigers in het federaal 
parlement om de wetten aan te passen zodat geweld tegen politie (en an-
dere hulpverleners) steeds streng wordt bestraft, namelijk met de maxi-
mumstraf binnen de categorie van het misdrijf! 

De moordenaar van Kitty Van Nieuwenhuysen komt vervroegd vrij onder elektronisch toezicht met een enkelband. Opnieuw 

een slag in het gezicht van het politiepersoneel!

Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen vervroegd vrij

www.vsoa-pol.be Volg ons op             /vsoapolitie
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NIEUWE VOORZITTER VOOR DE 
PROVINCIALE AFDELING ANTWERPEN

Op 13 september 2018 vonden er verkiezingen plaats voor een nieuwe 
voorzitter van de provincie Antwerpen. Dirk Vervaet - die sedert de poli-
tiehervorming de provinciale afdeling 17 jaar heeft geleid - gaat met ver-
diend pensioen.
De afdeling verkoos Chris Bosmans - die zich als enige kandidaat stelde 
voor deze functie - unaniem tot nieuwe voorzitter.
Chris heeft als 54-jarige politieman de stap gezet om het mandaat als 
voorzitter op te nemen nadat Dirk Vervaet een verplicht stapje opzij heeft 
gezet wegens zijn pensioengerechtigde leeftijd. “Geen gemakkelijke op-
gave”, zegt hij. 
“Naast mijn dagelijkse job was ik voordien ook al actief als afgevaardigde 
bij de PZ Mechelen en later bij de FGP Antwerpen.” Hij maakte de één-
making van de drie korpsen van dichtbij mee en nam actief deel aan de 
verschillende acties tijdens de periode van de politiehervorming. “Een 
vijftal jaar geleden vervoegde ik het provinciaal bestuur om de aanpassin-
gen van ons statuut op te volgen. Nadien nam ik de functie van rechtsbij-
standsverantwoordelijke waar”.
Chris is ook voetbalcoach van een eerste ploeg van een lokaal team. Hij 
was vroeger ook actief bij de jeugd van KV Mechelen en behaalde onder-

tussen een UEFA A Elite Youth diploma. En de overgebleven tijd – als er 
die is – besteedt hij aan ‘quality time’ met zijn echtgenote en geniet hij 
van het korte leven …. .
Chris ziet zijn nieuwe functie als een grote uitdaging door het groeiend 
aantal leden. Hij wenst ten slotte Dirk Vervaet nog te bedanken voor zijn 
syndicaal werk binnen de provincie Antwerpen. Dirk van zijn kant laat we-
ten dat hij nog steeds ter beschikking staat van de nieuwe voorzitter. 

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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ONDERWIJS

INVESTEERT DEZE REGERING UITEINDELIJK (NOG)
IN HET ONDERWIJS EN HAAR PERSONEEL?

Plan Basisonderwijs & andere maatregelen

Eind september werd er in het Vlaams parlement 
gedebatteerd over de Septemberverklaring van 
minister-president Bourgeois.  De vraag of deze 
Vlaamse regering alsnog het engagement zou 
aangaan om in het onderwijs en haar personeel 
te investeren, werd tijdens het voorlezen van de 
verklaring al beantwoord... Voor het VSOA-On-
derwijs biedt 40 miljoen euro onvoldoende  toe-
komstperspectief voor een excellent basisonder-
wijs. 
Uit de resultaten van het “Grote Tijdsonderzoek 
in het Vlaamse leerplichtonderwijs” bleek dat 
leerkrachten té veel uren werken; op school én 
thuis ‘s avonds, in de weekends én tijdens de va-
kanties en dit het hele kalenderjaar door!  Met 
een gemiddelde van 41 u 30 per week is het 
verschil tussen de arbeidstijd van de “Vlaamse 
leerkracht” versus die van de “hardwerkende 
Vlaming” zelfs significant. Het onderzoek wees 
ook uit dat de job van leerkracht, i.c. het lesgeven 
an sich, zwaar én belastend is en dat leraren een 
constante werkdruk ervaren. 

“Enkel investeren in onderwijsper-
soneel kan het lerarenberoep weer 

aantrekkelijk maken” 

Zowel minister Crevits, na afloop van de presen-
tatie van de onderzoeksresultaten, als minis-
ter-president Bourgeois in zijn Septemberverkla-
ring, reduceerden het probleem tot het gegeven 
dat leerkrachten te veel tijd moeten steken in het 
uitvoeren van administratieve taken. Zij reiken 
daarvoor als enige “oplossing” aan, dat er bij de 
onderwijsverstrekkers zal op aangedrongen wor-

den om: “onnodige administratieve last in ter-
men van “verantwoordingsplicht” te verminde-
ren tot wat noodzakelijk is voor de kernopdracht 
van de leerkrachten, zodat de effecten nog dit 
schooljaar voelbaar zijn.“
Voor het VSOA-Onderwijs volstaat dit niet als 
enige oplossing! Wij dringen er dan ook op aan 
dat deze en ook de volgende Vlaamse regeringen 
structurele maatregelen zouden nemen om een 
einde te maken aan de overbevraging van leraren 
door te investeren in haar onderwijspersoneel. 
Alleen zo wordt werkbaar werk mogelijk, kan de 
leraar zich (opnieuw) focussen op de kerntaak 
het lesgeven én zal de lerarenloopbaan weer 
aantrekkelijk(er) worden. 
Niettegenstaande minister-president Bourgeois 
in zijn verklaring aangaf “verder te willen werken 
aan een welvarend en innovatief Vlaanderen met 
een excellent onderwijs”, wordt er voor maatre-
gelen die de taakbelasting reduceren en werk-
baar werk creëren geen eurocent vrijgemaakt... 
Meer nog; er werd zelfs met geen woord over 
dergelijke maatregelen gerept.

“Ook het basisonderwijs rekent 
(nog altijd) op het engagement van 

de Vlaamse regering!”

“Cijfers uit het rapport “Ziekteverzuim 2016” 
spreken boekdelen. De situatie in het basison-
derwijs wordt onhoudbaar. Dringende oplos-
singen en een structureel plan van aanpak zijn 
nodig!” Deze boodschap brachten de onderwijs-
vakbonden op 31 januari 2018 aan de leden van 
de Commissie Onderwijs van het Vlaams parle-
ment tijdens de hoorzitting over de voorstellen 
van resolutie over het versterken van directies 
en leerkrachten in het basisonderwijs. Alle poli-
tieke partijen onderschreven deze boodschap en 
schaarden zich achter de realisatie van een “Toe-
komstplan Basisonderwijs”.
Op vraag van minister van Onderwijs Crevits 
legden de sociale partners (onderwijsverstrek-
kers en onderwijsvakbonden) op vrijdag 21 sep-
tember 2018, net voor de Septemberverklaring, 
een plan van aanpak op tafel. In dat structureel 
meerjarenplan – een plan gespreid over tien jaar 
- worden een reeks maatregelen voorgesteld. 
Die maatregelen moeten ervoor zorgen, dat te-

gen 2029 een “sterk, duurzaam en veerkrachtig 
basisonderwijs” kan gerealiseerd worden, zodat 
de onderwijskwaliteit gegarandeerd blijft. Een 
“Toekomstplan Basisonderwijs” dus.
De maatregelen zijn verdeeld over drie werven: 
de basisfinanciering en omkadering – o.a.  door 
het verhogen van de koopkracht en het wegwer-
ken van de ongelijkheid werkingsmiddelen kleu-
ter- en lager onderwijs-, meer handen in de klas 
– zorgleraren en kinderverzorgers - en meer ad-
ministratieve en pedagogische ondersteuning. 
De kostprijs van dat structureel meerjarenplan 
werd door de sociale partners geschat op 1,8 mil-
jard euro. Gespreid over tien jaar komt dit neer op 
180 miljoen euro per jaar.
1,8 miljard euro is niet niks... Desalniettemin ging 
het VSOA-Onderwijs er van uit, dat deze Vlaamse 
regering toch enige vorm van engagement zou 
tonen om via een doordacht en gefaseerd inves-
teringsbeleid aan de sociale partners de kans te 
geven om de hogervermelde urgente en nood-
zakelijke maatregelen op de rails te zetten. De 
“extra injectie” van 40 miljoen euro is echter on-
toereikend om nog maar te kunnen spreken van 
een aanzet tot engagement. 
Het VSOA-Onderwijs is er zich wel degelijk van 
bewust, dat niet alle maatregelen in een keer én 
op korte termijn kunnen gerealiseerd worden. 
Daarom heeft het VSOA-Onderwijs begrip wan-
neer minister Crevits in tussentijd aan de sociale 
partners de vraag stelde om het ingediende plan 
van aanpak te “verfijnen”. Wat die “verfijning” zal 
inhouden, zal het resultaat zijn van het overleg 
tussen de sociale partners.  
Het is echter de vraag of het Vlaams parlement 
dan wel zal bereid zijn om het gevraagde engage-
ment aan te gaan? Gezien alle politieke partijen 
de boodschap onderschreven dat: “Dringende 
oplossingen en een structureel plan van aanpak 
nodig zijn!” en zich in het verleden al volmondig 
schaarden achter de realisatie van een “Toe-
komstplan Basisonderwijs”, kan het antwoord op 
deze vraag alleen maar “ja” zijn!

Holle verkiezingsslogan?
Van deze Septemberverklaring onthouden wij, 
dat de Vlaamse regering niet bereid is om geld 
vrij te maken voor maatregelen die een einde 
maken aan de overbevraging van leerkrachten, 
zodat het werk weer werkbaar wordt en de le-
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NIEUW LOOPBAANBELEID VOOR WETENSCHAPPELIJK 
PERSONEEL (WP) AAN DE UGENT!

UGent

Na maanden overleg met de vakorganisaties en het bestuur UGent, 
hebben we onder meer namens VSOA de principenota goedgekeurd in 
het Personeelsonderhandelingscomité m.b.t. nieuwe loopbaan voor 
Wetenschappelijk Personeel. De Raad van Bestuur heeft inmiddels de visie, 
krachtlijnen en implementatie van dit nieuw loopbaanbeleid aan de UGent 
hierover goedgekeurd.

Wat is het doel van het nieuwe loopbaanbeleid voor WP?
De UGent neemt zijn verantwoordelijkheid voor onderzoekers. Vanuit een 
visie van correct overleg met de sociale partners wil ze zorg dragen voor al 
haar medewerkers. Het aanbieden van een fair loopbaanplan en correcte 
arbeidsvoorwaarden aan contractueel Wetenschappelijk Personeel inclu-
sief transparante loopbaanperspectieven is daarvan een concrete vertaling. 
Voor het ATP werd vroeger al een nieuw loopbaanbeleid opgezet en uitge-
rold. Het nu goedgekeurde nieuwe WP-beleid is daar een logisch vervolg op.

Op welke UGent-onderzoekers is het nieuwe loopbaanbeleid van toepas-
sing?
De modaliteiten van het nieuwe beleid zijn van toepassing op circa 900 
personeelsleden (WP) aan de UGent. Concreet gaat het om UGent’ers die 
contractueel tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst van bepaalde 
of onbepaalde duur op de payroll van de UGent in een loonschaal van “WM” 
(wetenschappelijke medewerker) of “PD” (postdoctoraal onderzoeker). In 
de doelgroep van dit nieuwe loopbaanmodel zijn niet begrepen: AAP (assis-
tenten/doctor-assistenten/praktijkassistenten), bursalen op de UGent-pay-
roll, FWO-mandaathouders, IOF-mandaathouders en medewerkers die op 
een externe payroll staan.

Wat zijn de krachtlijnen van het nieuwe loopbaanbeleid voor WP en wat 
betekent het concreet?
In het nieuwe loopbaanbeleid worden drie subgroepen erkend binnen de 
WP-populatie op basis van de functie-inhoud en specificiteit van WP-taken. 
Gezien de finaliteit van de wetenschappelijke opdracht voor WP kan verschil-
len, hebben zij ook andere loopbaanperspectieven.
De drie subgroepen zijn:
• Groep 1: predoc-WP;
• Groep 2: postdoc-WP;
• Groep 3: andere wetenschappelijke opdracht zonder pre- of postdoc-fina-

liteit, bijv. onderzoeker op kortlopend project, projectmanager, funding 
manager, onderzoekscoördinator, kliniekmedewerker…

Groep 1 en 2 hebben een tijdelijk statuut. Bij predoc-WP is het doctoraat het 
eindpunt. In het nieuwe loopbaanmodel wordt voor deze personeelsleden 
een contract van onbepaalde duur de norm, met een maximaal perspectief 
van 4 of 6 jaar. Die periode kan in specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld 
moederschapsrust, ouderschapsverlof of andere thematische verloven) 
verlengd worden om het doctoraat af te werken. Een postdoctorale fase 
(groep 2, postdoc-WP) is eveneens beperkt in de tijd vermits ze, conform 
de UGent-visie op postdoctoraal loopbaanbeleid, een transitie betreft met 
als mogelijke finaliteit de uitstroom naar de arbeidsmarkt, de doorstroom 
naar een academische carrière, enzovoort. Voor de personeelsleden in deze 
subgroep wordt eveneens een contract van onbepaalde duur de norm, met 
een beding van maximum 6 jaar.
Voor het Wetenschappelijk Personeel van Groep 3 wordt een arbeidscon-
tract van onbepaalde duur de norm. Bij deze personeelsleden is een contract 
van bepaalde duur (max. 2 jaar) enkel nog mogelijk voor een eenmalig kort-
lopend projectmatig onderzoek dat, indien het toch verlengd wordt, over-
gaat in een contract van onbepaalde duur. Voor elke WP-subgroep wordt 
van bij de start een duidelijke en transparante communicatie voorzien over 
loopbaantrajecten en loopbaanperspectieven.

Wat betekent het nieuwe WP-beleid voor pensioenplannen? 
De UGent kent aan alle subgroepen WP (groep 1, 2 en 3) een aanvullend 
pensioen toe.

Wanneer gaan de nieuwe modaliteiten voor WP in voege?
Dit beleid treedt nog niet meteen in voege. De komende maanden worden 
de reglementeringen WP samen met de vakorganisaties onderhandeld. Alle 
contracten moeten worden omgezet. Dit proces zou afgerond moeten zijn 
tegen begin 2019. Elk personeelslid op wie dit nieuwe beleid van toepas-
sing is, zal persoonlijk gecontacteerd worden door de directie Personeel en 
Organisatie. Het nieuw loopbaanbeleid is een belangrijke verwezenlijking 
voor het contractueel wetenschappelijk personeel (WP) aan de UGent en 
het is het resultaat van lange en diepgaande onderhandelingen tussen de 
vakorganisaties en het universiteitsbestuur. Dit nieuwe beleid is een grote 
stap vooruit voor het WP. Namens VSOA zijn we verheugd dat deze perso-
neelsgroep binnen UGent eindelijk een perspectief heeft in hun loopbaan 
met daarbij een aanvullend pensioen. 

Filip LOBBESTAEL
UGent

rarenloopbaan opnieuw aantrekkelijk. De finan-
ciële middelen hiervoor zullen dus weer uit de 
sector onderwijs zelf moeten komen... Wij ont-
houden evenzeer dat de Vlaamse regering een 
uitgesproken engagement voor een toekomst-
plan voor een sterk, duurzaam en veerkrachtig 

basisonderwijs (vooralsnog) niet wil aangaan.
Minister-president Bourgeois herleidt daarmee: 
“De Vlaamse regering wil blijven gaan voor ex-
cellent onderwijs”, tot niet meer dan een holle 
verkiezingsslogan zonder deugdelijk perspectief 
voor de toekomst van het onderwijs en haar per-

soneel in Vlaanderen... Tenzij het Vlaams parle-
ment zich alsnog engageert om een “Toekomst-
plan Basisonderwijs” op de rails te zetten. 

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs



Een nieuwe partner!

Maar eerst...registreren op 
www.vsoa-voordelen.be 

Samen met de uitstekende dienstverlening en een professionele verdediging van je belangen, geniet je van een ruim aanbod van 
voordelen.

Hiervoor ging VSOA in zee met Merits & Benefits. Al 10 jaar zorgt Merits & Benefits via een online-platform voor onklopbare 
voordelen aan personeelsleden. Hun missie is ook één van onze prioriteiten voor onze leden: de koopkracht verhogen en meer 
ruimte creëren om van het leven te genieten!

Dankzij onze samenwerking biedt VSOA nu zijn leden nu de meest interessante kortingen en voordelen bij honderden 
handelszaken, winkelketens, pretparken en webshops. We kunnen nu ook het aanbod actueel houden en inspelen op jouw noden 
en wensen. Hou zeker de website www.vsoa-voordelen.be goed in het oog want we zorgen regelmatig voor vernieuwing.

Hoe kom je aan die kortingen?
Bedrijven bieden je een korting op verschillende manieren. Neem een kijkje op www.vsoa-voordelen.be   
en ontdek ze allemaal:

je koopt een voucher en winkelt met korting. 
Dit is cumuleerbaar met eventuele andere kortingen.

je gaat naar de webshop van een handelaar of winkel en koopt daar met korting.

je print een kortingsbon af of toont die kortingsbon op het scherm van je smartphone. 

je toont de VSOA-voordeelkaart op de achterkant van je lidkaart of op het scherm van je smartphone via de 
website. De handelaar scant de barcode en verleent de korting.

je koopt tickets aan een verminderd tarief voor een bezoek aan een pretpark,  bioscoop, …

Voordelige vouchers

• Bestel je vouchers via je winkelmandje.

• Vouchers zijn cumuleerbaar met andere kortingen en promoties! Gebruik ze dus 
ook in de solden!

• Van zodra je bestelling is verwerkt, ontvang je van Merits & Benefits een e-mail. 
    Je vouchers zijn dan beschikbaar in je profiel. Je gebruikt je vouchers als betaal-
    middel in de winkel en/of webshop.

• Afprinten hoeft niet, ook met je smartphone heb je toegang tot je profiel en 
vouchers. Laat je vouchers op je smartphone scannen aan de kassa.

• Overschrijvingsbewijs voor 16 uur doorgemaild naar 
    helpdesk@meritsandbenefits.be = zelfde dag nog  vouchers in je profiel!


