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EDITO

SHUTDOWN OP Z’N BELGISCH
“De administraties 

werken natuurlijk nog 
wel, de lonen van de 
ambtenaren worden 

nog wel uitbetaald, de 
belastingen worden nog 

altijd ingekohierd”

We leven toch wel in een rare periode. Nu de fe-
derale regering ontslagnemend is, vorderen de 
zaken op halve kracht. De indruk ontstaat dat we, 
alle verhoudingen in acht genomen, ons in een 
toestand van shutdown bevinden zoals in de Ver-
enigde Staten. 
De administraties werken natuurlijk nog wel, de 
lonen van de ambtenaren worden gelukkig nog 
wel uitbetaald, de belastingen worden nog altijd 
ingekohierd. Dit neemt niet weg dat alles geblok-
keerd zit voor de dossiers die óns aanbelangen. 

Nu ja, álles is misschien wat overdreven. Zo is 
er in het Staatsblad van 14 januari 2019 een ko-
ninklijk besluit gepubliceerd dat het reglementair 
kader bepaalt voor de invoering, vanaf 1 februa-
ri 2019, van interimarbeid in bepaalde federale 
diensten, in de overheidsbedrijven en bij HR Rail. 
We zullen hier niet nog eens alle kritiek herhalen 
die we hebben op die mogelijkheid, die het werk 
binnen de overheidsdiensten in de ruimste zin 
van het woord nog wat meer zal bedreigen. 

De toekenning van de tweede pensioenpijler aan 
onze contractuele collega’s is daarentegen wel 
degelijk geblokkeerd. De ontslagnemende re-
gering durft dit akkoord immers niet uitvoeren, 
onder het voorwendsel dat ze in lopende zaken 
is en ondanks het feit dat ze wettelijk gezien wel 
degelijk het recht heeft -over dit onderwerp de in-
stemming van het federaal parlement te vragen. 
Dit zou toelaten dit belangrijk dossier vooruit te 
helpen. Er komt echter helaas niets van in huis. 
Net zoals in 2018 verliezen we dus het budget 
van 32 miljoen euro dat ervoor was voorzien. 

Een ander dossier waarin de regering haar ver-
antwoordelijkheid zou moeten nemen en even-

tueel de steun van het parlement zou moeten 
vragen, is het dossier ‘zwaar werk’, meer bepaald 
over de problematiek van de preferentiële tantiè-
mes. Inderdaad, nu het dossier zwaar werk ge-
blokkeerd zit, blijven de speciale stelsels gelden 
zo lang het nieuw pensioenstelsel niet in werking 
gesteld wordt. Maar er is een belangrijke “maar”! 
De vorige hervorming van 2012 (regering-Di 
Rupo) heeft immers een mechanisme ingevoerd 
dat de tantièmes geleidelijk afbouwt om uitein-
delijk in 2022 te komen tot een coëfficiënt van 
slechts 1,05. Dat betekent dat de preferentiële 
tantièmes nauwelijks nog een vermindering van 
de loopbaanduur opleveren.

De enige oplossing om zo’n vermindering te ver-
mijden in afwachting van de nieuwe regeling van 
zwaar werk in het Openbaar Ambt, is de publi-
catie van een koninklijk besluit dat deze vermin-
dering bevriest en een coëfficiënt van maximum 
1,12 waarborgt. 
Voorts zijn ook de besprekingen over een inter-
professioneel akkoord in de privé geblokkeerd: 
inderdaad, de loonmarge voor de komende twee 
jaar blijft beperkt tot een schamele verhoging 
met maximum 0,8%. 

Met zo’n marge zal de koopkracht van de werkne-
mers niet verhogen. Integendeel, die koopkracht 

stagneert als ze al niet daalt. Ondertussen stij-
gen de dividenden die worden uitbetaald aan 
de aandeelhouders jaar na jaar en zijn de lonen 
van de bedrijfsleiders totaal vrij. Met daarboven-
op meer flexibiliteit voor de werknemers zonder 
looncompensatie. De loonkloof wordt almaar 
breder. Dit is een oneerlijke situatie en het VSOA 
zal dan ook zijn collega’s van het ACLVB steunen 
bij de Valentijnstaking op 13 februari. 

Ter herinnering: het is ondertussen al meer dan 
12 jaar geleden dat nog een intersectoraal ak-
koord is afgesloten binnen het Openbaar Ambt. 
Onze loonsverhogingen blijven dus beperkt tot 
de indexeringen, als die tenminste niet afge-
schaft worden, wat onze koopkracht verder ver-
mindert. 

Ook onze collega’s bij Proximus worden zwaar 
op de proef gesteld door de 1900 ontslagen die, 
als een donderslag bij heldere hemel, bij aan-
vang van het nieuwe jaar, werden aangekondigd. 
Voor hen is dat een daadwerkelijke shutdown. 
VSOA-Proximus beweegt hemel en aarde om 
onze leden bij te staan bij deze zware beproeving 
en haalt voor hen het onderste uit de kan.  

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter
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ACTUALITEIT

De Organisatie voor Economische Samenwer-
king en Ontwikkeling (OESO) onderhandelt 
over TiSA met de Europese Commissie, met de 
EU-lidstaten en met de VS, Canada, Nieuw-Zee-
land, Australië, Chili, Colombia, Costa Rica, 
Mexico, Panama, Peru, Israël, Taiwan, Hong-
kong en Pakistan. TiSA wil alle overheidsdien-
sten openen voor de ‘vrije markt’, in feite voor 
overname door multinationals. De teksten 
die worden besproken zijn geheim voor u en 

ik, niet voor de multinationals die er met hun 
experten aan meeschrijven. Dankzij WikiLeaks  
werden delen van de tekst bekend. De onder-
handelaars willen in het verdrag artikels met 
de bedoeling verzet tegen privatisering onmo-
gelijk te maken.

Geheim: delen van TiSA blijven na goedkeuring 
vijf jaar geheim, officieel om bedrijfsgeheimen 
te beschermen. In werkelijkheid streeft het ver-

drag naar voldongen feiten, waarop de betrok-
ken landen niet kunnen terugkomen zonder 
zware financiële gevolgen.

Alles: in traditionele verdragen staat welke 
sectoren of activiteiten eronder vallen. Wat niet 
vermeld wordt, valt er dan buiten. TiSA werkt 
omgekeerd. Alleen de sectoren die worden 
vemeld als ‘niet van toepassing’ vallen buiten 
het verdrag. Niets zeggen over bijvoorbeeld 
gezondheidszorg of onderwijs is voldoende om 
het verdrag te gebruiken voor de privatisering 
van beide sectoren.

Geen eigen rechtspraak: voorstanders van 
TiSA argumenteren dat elk land vrij blijft in zijn 
keuze voor of tegen privatisering. Dit is fictie 
die geen rekening houdt met de reële econo-
mische machtsverhoudingen. Als België na de 
goedkeuring van het verdrag beslist om eender 
welke openbare sector niet te privatiseren kun-
nen geïnteresseerde bedrijven op basis van het 
verdrag klacht indienen. 
Deze klachten mogen niet worden behandeld 
door nationale handelsrechtbanken, maar 
moeten voor een internationaal expertenpanel 
komen. Dit panel oordeelt uitsluitend op basis 
van de verdragstekst en houdt geen enkele re-
kening met Belgische wetten. De praktijk met 
bestaande verdragen wijst uit dat deze panels 
altijd oordelen in het voordeel van de bedrijven 
en enorme boetes opleggen voor ‘toekomstige 
verloren winsten’. Regeringen zullen niet meer 
tegen het verdrag ingaan omwille van torenho-
ge boetes.

Géén hernationalisering: kan een land gepri-
vatiseerde seniorenzorg of gevangenissen dan 
niet hernationaliseren als het dat zou willen? 
TiSA verbiedt dat! Elke sector die werd gepriva-
tiseerd mag na bankroet alleen worden vervan-
gen door een nieuwe privatisering door andere 
investeerders. 

TiSA, TORPEDO OP HET HART VAN
DE OPENBARE DIENSTVERLENING

Afkortingen TTIP en CETA laten nog een belletje rinkelen, maar TiSA (met kleine i)? Nooit van gehoord! Het ‘Trade in 

Services Agreement’ (Akkoord voor Handel in Diensten) is een dodelijk gevaar voor de openbare dienstverlening. 

Lode VANOOST
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ACTUALITEIT

Opzegtermijn langer dan een regeerperiode: elk land kan toch 
beslissen om uit het verdrag te stappen? TiSA legt een op-
zegtermijn van zeven jaar op, langer dan de tijd tussen twee 
verkiezingen. Als een nieuwe politieke meerderheid beslist 
uit het verdrag te stappen om bepaalde sectoren opnieuw te 
nationaliseren zal ze niets kunnen veranderen tijdens haar 
eerste regeerperiode. Ondertussen kunnen de betrokken be-
drijven en hun politieke bondgenoten vijf jaar oppositie voe-
ren, terwijl de privatisering doorgaat. De opzegperiode van 
zeven jaar komt erop neer dat verkiezingen het economische 
beleid niet meer kunnen veranderen. 

TiSA wil net als TTIP en CETA het antisociale beleid van de 
voorbije decennia onomkeerbaar maken zonder nog rekening 
te houden met de kiesintenties van de bevolking, maar dit 
verdrag kan worden gestopt. Daarom deze informatie, voer 
voor actie. Het kan want er zijn al eerder grote verdragen af-
gevoerd na protestacties. In de jaren 1990 onderhandelden 
de lidstaten van de VN-Wereldhandelsorganisatie zeven jaar 
in het geheim een Multilateral Investment Agreement. Toen 
het verdrag in 1997 openbaar werd voor ondertekening en 
ratificatie, lazen activisten en organisaties de tekst en orga-
niseerden zich. Zij informeerden over de rampzalige sociale 
en ecologische gevolgen. Geen enkel parlement durfde het 
nog te ratificeren, dankzij geëngageerd en massaal protest, 
ondanks dat politici en mainstreammedia het verdrag bleven 
verdedigen en internet en de sociale media nog in hun kin-
derschoenen stonden. België moet (zoals Paraguay en Uru-
guay al deden) uit deze onderhandelingen stappen. 

Lode VANOOST

Lode Vanoost schreef 
‘Tot Uw Dienst – De 
zeven zonden van de 
ambtenaar doorprikt’, 
met 67 getuigen uit de 
openbare sector. (EPO, 
Antwerpen, 20 euro).

Te koop in de boeken-
winkel. 
Vanoost is beschikbaar 
voor lezingen en vor-
mingsactiviteiten.

Contacteer lode@dewereldmorgen.be. 

Onze pensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de ambtenaren 
die nog in dienst zijn. Dit noemen we ‘perequatie’. Sinds 2009 gebeurt deze 
tweejaarlijkse aanpassing op basis van perequatiekorven volgens de verschil-
lende sectoren binnen de openbare diensten. Ook in 2019 is de stijging eerder 
beperkt, namelijk gemiddeld 0.5%. Het is een collectieve en automatische maat-
regel. De gepensioneerde hoeft bijgevolg niets te doen.

De percentages verschillen van sector tot sector en worden per korf vastgesteld 
op basis van de verhogingen van:
• de maxima van de weddeschalen;
• bepaalde weddebijslagen;
• het vakantiegeld;
• de eindejaarspremie.

Perequatiepercentages

Nr Korf Verhoging

1 Federale overheid 0,00%

2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,34%

3 Vlaamse Gemeenschap 0,00%

4 Waals Gewest 0,00%

5 Franse Gemeenschap 1,38%

6 Duitstalige Gemeenschap 0,96%

7 Onderwijs Vlaamse Gemeenschap 0,67%

8 Onderwijs Franse Gemeenschap 0,00%

9 Lokale besturen Vlaams Gewest 0,03%

10 Lokale besturen Waals Gewest 0,05%

11 Lokale besturen Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,04%

12 Krijgsmacht 0,02%

13 Geïntegreerde politie 0,00%

14 Autonome overheidsbedrijven 0,47%

15 NMBS 0,00%

 

STIJGING AMBTENAREN-
PENSIOENEN IN 2019
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Onze vakbondsman Eric Labourdette reageerde 
toen scherp: “Brandweerlieden in Brussel en 
andere grote steden zijn het beu om tijdens hun 
werk aangevallen te worden. Er waren onvol-
doende maatregelen genomen om onze veilig-
heid te garanderen”. 
Politici wezen daarna met de vinger naar elkaar. 
Bevoegd minister van Binnenlandse Zaken 
Pieter De Crem stelde daarbovenop dat de po-
litiediensten een inschattingsfout maakten. De 
rol van de burgemeester in bestuurlijke politie 
en openbare orde kwam daarentegen niet ter 
sprake. 
VSOA stuurde na de incidenten een brief aan 
de burgemeesters van de gemeenten waar het 
tumult het ergste was, namelijk Sint-Joost-ten-
Node, Molenbeek, Anderlecht, Evere en niet te 
vergeten de stad Brussel. Labourdette wees 
hen op hun verantwoordelijkheden en vroeg 
tekst en uitleg over de genomen maatregelen, 
maar ook over de initiatieven die zich opdringen. 
De brieven bleven echter dode letter.

Eind januari hadden de vakbonden een ont-
moeting met minister De Crem. De incidenten 
tijdens oudejaarsnacht kwamen ter sprake. Hoe 
kon het anders? Echte oplossingen en voorstel-
len legde De Crem echter niet op tafel.

Hervorming zonder eind
Het Belgische brandweerkorps telt ongeveer 
5000 professionals en 12.500 vrijwilligers. 
Is dit voldoende? "De hulpverleningszones sme-
ken om vrijwilligers. De rekrutering van profes-
sionals is eveneens dringend maar vraagt een 
inspanning van de gemeenten". 
De hervorming van de brandweerdiensten en 
de invoering van 34 zones, kwam er na de ca-
tastrofe van Gellingen in 2004 waarbij 24 men-
sen om het leven kwamen door de explosie van 
een gasleiding en de grote brand die volgde.
Was de hervorming een goed idee? De hervor-
ming op zich, gelanceerd in 2007, is volgens 
Labourdette goed, maar bijlange nog niet af. 
“Er is nog veel werk aan de winkel”. Een aantal 

uitvoeringsbesluiten volgde in ijltempo op de 
kaderwet op het einde van de vorige legislatuur. 
Door toen overhaast te werk te gaan werden in-
tussen al heel wat rechtzettingen aangebracht.
Bovendien kwam de regering haar afspraken 
niet na. Hoewel zij de intentie had om de in-
spectiediensten te versterken, valt daar tot op 
vandaag niets van te merken. Integendeel er 
zijn onvoldoende controleurs beschikbaar om 
inspecties in de 34 zones uit te voeren. Noch-
tans is het belangrijk om via deze controles na te 
gaan of er voldoende manschappen zijn, of het 
materieel ‘up to date is’… Eén zaak is zeker: Bel-
gië beschikt over onvoldoende brandweerlui.
15 jaar na Gellingen en meer dan een handvol 
regeringen later is ook de hervorming van de 
brandweer onafgewerkt. De volgende regering 
zal het werk moeten verderzetten.
Ofwel komt ze opnieuw aandraven met nieu-
we ideeën, want elke regering en elke minister 
drukken graag hun eigen stempel waardoor al 
te vaak continuïteit en stabiliteit verloren gaan.

VSOA zal hoe dan ook de nodige aanbevelingen 
opnemen in zijn Memorandum gericht aan de 
politieke partijen in het vooruitzicht van de fe-
derale verkiezingen van mei. 

Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke

DE BRANDWEER : ONDERBEMAND EN 
ONVOLDOENDE BESCHERMD  

Opiniepeilingen wijzen uit dat brandweerlui behoren tot de beroepscategorieën die de burgers het meest op prijs stellen. 

Op oudejaarsnacht was nochtans weinig dankbaarheid te bespeuren en werd de brandweer in verschillende Brusselse 

gemeenten belaagd door relschoppers. Hoe moet dit verder?

ACTUALITEIT
©

 S
M

IT
S

©
 S

M
IT

S



februari 2019 VSOA argument 7

Nieuwe voordelen!

Registreer je snel op www.vsoa-voordelen.be  
en ontdek het gloednieuwe aanbod van voordelen!

Je lidgeld heb je bij het  
VSOA zo terugverdiend

Mijn vrijheid, mijn vakbond
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POST

VSOA-POST KEURT DE CAO 2019-2020 GOED

De voorstellen zoals gepubliceerd in het vorige nummer van Argument zijn 
verder aangevuld met bijkomende punten: 
• De DA barema’s worden (bovenop de reeds voorziene verhogingen)  ver-

der aangepast en gaan als volgt naargelang de bedrijfsanciënniteit van de 
hulppostman DA : 

 0j  =  12.878,95 € (1.831,92 € bruto per maand)
 2j  =  13.007,74 € (1.850,24 € bruto per maand)
 4j  =  13.137,82 € (1.868,74 € bruto per maand)
 8j  =  13.269,20 € (1.887,43 € bruto per maand)
 12j  =  13.401,89 € (1.906,31 € bruto per maand)

Na 16 j = barema D2 / 1j = 13.595,99 €
(1.933,92 € bruto/maand)

of barema D3 / 1j = 13.598,50 €
(1.934,27 € bruto/maand)

Na 17j = barema D2 / 2j = 13.705,50 €
  (1.949,46 € bruto/maand)

of barema D3 / 2j = 13.706,67 €
(1.949,66 € bruto/maand)

• Ook de productkennistoelage bij Retail wordt verhoogd met 4%, of een 
jaarlijks brutobedrag van 110 euro per jaar voor een voltijdse medewer-
ker.

• De “Banking Holidays” met inactiviteit op bepaalde brugdagen zullen ge-
test en onmiddellijk geëvalueerd worden.

• Voor medische controle / afwezigheid medisch attest zal een kopie van de 
verwittiging aan de manager van het personeelslid overgemaakt worden.

• Voor het lange termijnplan wordt een bijkomend punt opgenomen inzake 
het titulariaat bij Mail Operations, waarbij het bedrijf zich engageert om de 
nodige administratieve aanpassingen door te voeren om dezelfde regels 
toe te passen aan alle betrokken personeelsleden.

Na vele discussies en overwegingen hebben we geoordeeld dat – ondanks 
de moeilijke situatie die er momenteel heerst – deze voorstellen voor een 
cao de moeite waard zijn, en ten minste zekerheid bieden voor een maximale 
koopkrachtverhoging rekening houdend met de door de overheid opgelegde 
beperkingen. Om al die redenen heeft het VSOA  “ja” gezegd voor deze cao.
Indien u meer info wenst kan u contact opnemen met onze diensten / ver-
tegenwoordigers.

Wat zijn ecocheques en wat kan je ermee kopen?
In de nieuwe cao is voorzien om het stelsel van ecocheques vanaf 2019 uit 
te breiden naar alle personeelsleden - met uitzondering van mandatarissen 
en niet-baremieke contractuele medewerkers.

(De ecocheques worden dus niet meer gelinkt aan 
systematische of occasionele zaterdagprestaties, 
want dat wordt voortaan gecompenseerd met bijko-
mend extra wettelijk verlof.)
De toekenning van de ecocheques zijn een koopkrachtverhoging, vrijgesteld 
van sociale bijdragen en belastingen. Het maximale bedrag bij bpost be-
draagt 240 euro per jaar (voor een voltijdse medewerker). De ecocheques 
zullen in principe op de laatste dag van januari gestort worden op de So-
dexo-kaart die ook geldt voor de maaltijdcheques. Ze blijven 24 maanden 
geldig.
De ecocheques hanteren min of meer hetzelfde principe als de maaltijdche-
ques, maar in de plaats van voeding, kunnen de werknemers er ecologische 
producten mee kopen. De ecocheques zijn dus bestemd voor de aankoop 
van producten en diensten die bijdragen tot het behoud van het milieu.

Wat kan je met ecocheques kopen?
Er is een uitgebreid aanbod aan producten en diensten dat je kan kopen met 
de ecocheques.
Hieronder staan enkele voorbeelden in diverse categorieën: 
• energiebesparing / hernieuwbare energie / waterbesparing

• elektrische toestellen van  “A” – labels
• thermostatische kranen, spaardouchekoppen
• isolatie, hoogrendementsglas
• zonnepanelen

• duurzame mobiliteit
• Fietsen / fietsonderdelen en toebehoren
• Openbaar vervoer  (trein, bus)

• afvalbeheer
• oplaadbare batterijen
• compostvaten- of bakken
• gerecycleerd papier

• bevordering ecodesign
• Houten (tuin)meubelen
• Ecolabel verf

• bevordering van aandacht voor de natuur
• Niet gemotoriseerd tuingereedschap
• Buitenplanten, bloembollen, potgrond, …

• diverse Bio & Eco producten
• Bio voedingsproducten
• Ecolabel verzorgingsproducten / wasproducten
• Spaarlampen

Voor meer info kan u ook terecht op de website van Sodexo : www.sodexo.be
 

In het paritair comité van 20 december 2018 is de cao 2019-2020 goedgekeurd. Het VSOA geeft zijn goedkeuring en blijft 

trouw aan zijn principes om de situatie van het personeel te verbeteren zonder te raken aan de verworven rechten.  Het 

VSOA begrijpt dat de huidige werkomstandigheden moeilijk zijn, maar deze CAO is zeker géén lege doos.
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PROXIMUS

BEL NIET MEER, DE 1900 NEEMT NIET 
MEER OP BIJ PROXIMUS!

Nee, dit is geen oproepnummer van 4 cijfers, maar het aantal banen dat Proximus wil laten sneuvelen.

Op dinsdagavond 8 januari 2019 communi-
ceerden verschillende kranten informatie rond 
de mogelijke schrapping van 2000 banen bij de 
historische operator. 

Op donderdagochtend 10 januari hield de on-
derneming in allerijl een Buitengewoon Paritair 
Comité! Resultaat van dit Paritair Comité: 240 
miljoen euro besparingen in 3 jaar, afschaffing 
van 1900 jobs over 3 jaar en aanwerving van 
1250 personeelsleden (750 in IT-filialen en 
500 digitale experts bij Proximus NV).

Een uitgesproken wil om de oudere mede-
werkers (!) aan de kant te zetten en een totaal 
gebrek aan eerbied voor het personeel dat, in 
minder dan 25 jaar, meer dan 4 grote herstruc-
tureringen achter de rug heeft, met vrijwillige 
vertrekken, lange opleidingstrajecten voor de 
medewerkers en een verhoogde flexibiliteit.

Ons standpunt
In dit stadium heeft het VSOA zijn ongenoegen 
geuit over de manier waarop het personeel 
deze slechte boodschap moest vernemen en 
hebben we een samenkomst- en stakingsdag 
in Brussel georganiseerd op dinsdag 15 januari 
2019. In 25 jaar tijd verminderde de onderne-
ming haar personeel met meer dan 10.000 per-
soneelsleden. De 5 afgelopen jaren betaalde 
de onderneming gemiddeld 500 miljoen euro 
dividenden per jaar, d.w.z. 2,5 miljard euro in 
5 jaar tijd, en nu zou het personeel moeten 
opdraaien voor een besparingsplan van 240 
miljoen euro? NEE, NEE en nogmaals NEE! Dit 
is ons antwoord en we zullen geen naakte ont-
slagen aanvaarden!
Aan alle medewerkers van Proximus vragen we 
om een gesloten front te vormen. 

Wij danken u voor uw vertrouwen,
Uw VSOA-team
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“Zie je het zitten om het gesprek te starten met een oefening?” Commandant Didier Anthonis valt meteen met de deur 

in huis wanneer ik hem ontmoet in zijn thuisbasis Leopoldsburg. Inderdaad: de vijf minuten adempauze helpt me aan de 

ratrace van het leven buiten zijn kantoor te ontsnappen en mijn focus volledig te leggen op het interview.

VORMING ‘MINDFUL WARRIOR’
BIJ DEFENSIE

Mindfulness, het klinkt velen nogal zweverig in 
de oren. Toch bereik je heel wat positieve effec-
ten met deze vorm van meditatie. Je streeft naar 
een bewuste gewaarwording van de ervaring 
en geeft aandacht aan het hier en nu vanuit een 
neutrale, oordeelvrije houding. Door je gedach-
ten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen 
zonder oordelen op te merken, verliezen inner-
lijke stoorzenders hun impact. Dagelijks oefe-
nen verhoogt de psychische weerbaarheid. Je 
leeft bewuster en maakt je los van negatieve 
emoties en denkpatronen.

De oorsprong ligt dan wel in het boeddhisme, 
maar grondlegger Jon Kabat-Zinn paste mind-
fulness aan onze cultuur aan. Ook de context 
bepaalt de vorm van de training. Voor zijn pro-
gramma bij Defensie vond Didier onder andere 
inspiratie bij onze noorderburen en ging hij op 
zoek naar de ideale Belgische militaire formu-
le. In februari start de tweede vorming ‘Mindful 
Warrior’ in Leopoldsburg. In vier sessies, ge-
spreid over acht weken, geeft Didier zijn cursis-
ten alle tools in handen om de focus in het hier 
en nu te leggen.

Productiever met rust in het hoofd
Met mindfulness vind je een betere werk-le-
vensbalans en ben je weerbaarder tegen stress, 
vertelt Didier. “Natuurlijk kan je stress niet vol-
ledig wegcijferen, maar wanneer je mindful in 
het leven staat, ga je er op een andere manier 
mee om. Nadien keer je ook veel sneller terug 
naar je basisniveau”. Een vorming mindfulness 
helpt je dus de problemen van elke dag rustiger 
aan te pakken. Ook voor Defensie als werkgever 
heeft het voordelen als de militairen gevormd 
zijn. “De mensen functioneren beter, zowel op 
vredesvoet in de kazerne, als in buitenlandse 
opdracht. Je bent veel productiever wanneer 
je rust in je hoofd hebt. De afleiding verdwijnt 

naar de achtergrond en je bent meer gefocust” 
vertelt Didier.

“De mensen functioneren 
beter, zowel op vredesvoet 

in de kazerne, als op 
buitenlandse opdracht”

Hoe passioneel hij ook over het onderwerp praat, 
zoals de meesten onder ons komt ook Didier uit 
een puur militaire achtergrond. Hij startte in het 
pantserwapen en kwam pas jaren later in de vor-
mingswereld terecht. “In mijn job als trainer bij 
Defensie lag de kiem van mijn interesse in medi-
tatietechnieken. Ik stapte uit het pure denken en 
kreeg meer voeling met mezelf. Op een bepaald 
moment kreeg ik de kans om een postgraduaat 
coaching te volgen aan het Instituut voor aan-
dacht en mindfullness in Gent, en daar bleek dat 
ik nog steeds te veel in mijn hoofd zat, dat ik te 

weinig voelde. Ik besloot een mindfulness-vor-
ming van acht weken te volgen en dat deed mij 
deugd. Ik wilde ook andere mensen dat gevoel 
geven. In 2013 startte ik met een opleiding tot 
mindfulness-trainer”. Een paar jaar later werd hij 
gecontacteerd door de Algemene Directie Health 
& Well Being en ging de bal aan het rollen.

Intussen zijn er al een paar vormingen achter de 
rug, telkens op maat van het doelpubliek. Jon-
ge artsen in opleiding kunnen deelnemen aan 
‘Mindful Medics’, in de tweede cyclus spreekt 
Didier over ‘Mindful Leader’ en deze maand 
start de tweede vorming ‘Mindful Warrior’ in 
Leopoldsburg, toegankelijk voor iedereen. Di-
dier hoopt dat hij beetje bij beetje zijn publiek 
kan uitbreiden: “De mensen die nu mindfulness 
volgen, zijn meestal al op de hoogte en geïn-
teresseerd in het onderwerp. Het zou fijn zijn 
mochten ook militairen uit gevechtseenheden 
de vorming inplannen, want ik ben ervan over-
tuigd dat ook zij daar baat bij hebben. Zij zijn 
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vaak in opdracht, wat soms zwaar weegt op 
hun gezinsleven. Dat nemen ze ook mee naar 
de werkvloer, waardoor ze minder gefocust zijn 
op de opdracht. Welke baas wil nu niet dat zijn 
mensen tijdens de missie koelbloedig blijven, 
wat er verder ook speelt in hun leven? Een mi-
litair die tijdens een bewakingsopdracht met 
zijn hoofd in België zit, is niet 100% produc-
tief. Dankzij mindfulness leert die militair die 
gedachten tijdens de opdracht opzij te zetten, 
waardoor hij zich kan concentreren op de job. 
Wanneer hij tussen de shifts door tijd heeft om 
erover na te denken, doet hij dat ook rustiger en 
oordeelvrij”.

Het verhaal eindigt niet na de vorming
Moet de militair dan telkens gaan zitten voor een 
meditatie, om rustig met problemen en stress 
om te gaan? Didier vergelijkt mindfulness met 
fitness: “Als ik op patrouille ben in oorlogsge-
bied, ben ik niet aan het sporten. Mijn conditie 
zal echter beter zijn omdat ik geregeld train, en 
daar draag ik ook tijdens mijn dagtaak de vruch-
ten van. Als ik geregeld aandachttraining doe, 
ga ik dus makkelijker geconcentreerd blijven 
tijdens de job. Wie mindful in het leven staat, is 
meer gefocust, kan helderder denken en neemt 
meer doordachte beslissingen, zijn emoties 
worden gereguleerd, hij handelt minder op au-
tomatische piloot, is gelukkiger, vriendelijker en 
gezonder. Maar net als bij het sporten verlies je 
de positieve effecten van mindfulness zodra je 
niet meer oefent”.

Mindful leven begint bij de vorming, maar daar 
eindigt het verhaal niet. “De eerste vorming was 
onze testcase. We bevroegen de cursisten op 
drie momenten: vóór, een week, en vijf maan-
den na de cursus. We merkten op dat de waar-
den qua focus, aandacht en voelen op het mo-
ment zelf ten opzichte van de eerste bevraging 
gestegen waren. Na vijf maanden blijft het effect 
zichtbaar, maar de score is afhankelijk van hoe-
veel de mensen op dat moment nog oefenen. 
Tijdens de training vragen we dat de cursist 45 
minuten oefent, maar als je nadien een kwartier 
per dag aan mindfulness doet, is het al voldoen-
de om een mindful houding te behouden”.

Ben je geïnteresseerd in een vorming mindful-
ness? Contacteer commandant Didier Anthonis 
via didier.anthonis@mil.be, hij bezorgt je met 
plezier meer informatie. 

Lieve DEDUYTSCHAEVER 

Op 2 december 1985 stapt Peter Dejaegher op de trein naar Marche-les-

Dames. Die dag begint, dik tegen de zin van zijn moeder, zijn militaire 

dienstplicht als paracommando. Ruim dertig jaar later schrijft Peter op basis 

van zijn ervaringen een roman met een fictief plot: De Muts. Een debuutroman 

om u tegen te zeggen!

GELEZEN EN 
GOEDGEKEURD: DE MUTS

Het verhaal speelt zich af in de jaren tach-
tig. Hoofdpersonage Marc Gillis start zijn 
dienstplicht als kandidaat-paracommando 
met de basisopleiding van vijf maanden. Net 
afgestudeerd als socioloog komt hij als bui-
tenbeentje in een totaal onbekende wereld 
terecht en maakt er kennis met het fysiek en 
mentaal harde leven van de paracommando. 
Marc wordt geconfronteerd met kadaverdis-
cipline, vernedering en uitputting, maar ook 
met de vriendschap die onder dergelijke 
zware omstandigheden al snel groeit tussen 
kandidaten die allemaal hetzelfde nastre-
ven: de felbegeerde rode of groene muts. 
Naarmate de opleiding vordert, nemen de 
spanningen tussen de rekruten toe. Peste-
rijen, groepsdruk en een drugsaffaire leiden 
naar een tragisch ongeval in Schotland. Was 
de kogel die een van de vrienden doodde, 
wel verdwaald?

Enkele personages, elk met hun eigen kijk op 
de opleiding en het leven als paracomman-
do, vertellen het verhaal. De karakters zijn 
gedetailleerd uitgewerkt en hun verhalen 
zijn waarheidsgetrouw. Op de achtergrond 
spelen verschillende politieke gebeurtenis-
sen, die de sfeer van de jaren 80 schetsen. 
Ken je de militaire wereld van binnenuit, dan 
brengt deze roman zonder twijfel ook jouw 
herinneringen weer tot leven.

Door de verhaalstijl en de verschillende ver-
tellers leest dit boek als een trein. Hou je van 
romans met een mooi evenwicht tussen fic-
tie en realiteit? Heb je een militaire achter-
grond of wil je de militaire sfeer opsnuiven? 
Dan is De Muts iets voor jou!

Meer info over het boek: De Muts door Pe-
ter Dejaegher, ISBN: 9789402175769, 356 
pagina’s, uitgegeven door Brave New Books 
- https://peterdejaegher.com 
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CUMULATIE VAN BEROEPSACTIVITEITEN

• In principe krijg je als kandidaat tijdens de 
opleidingsperiode geen toelating om te cu-
muleren. In uitzonderlijke gevallen kan je de 
toelating krijgen van de Algemene Directie 
voor Human Resources (DGHR). De aanvraag 
doe je via model B.

• Ook het contractueel of statutair burgerperso-
neel moet een aanvraag indienen om eventu-
eel de toelating te krijgen voor de uitoefening 
van cumulactiviteiten.

• Indien je een bijkomende activiteit wil uitoe-
fenen buiten de diensturen, die winstgevend 
is voor jezelf of voor een derde (flexi-job, 
vennoot, mandataris behalve in de politiek, 
vennootschap, instelling…) moet je als mili-
tair van het actief kader een aanvraag om te 
cumuleren indienen. Dat betekent dat de mili-
tair van het actief kader noch zelf, noch via een 
tussenpersoon andere openbare of privé-be-
trekkingen, beroepen of bezigheden mag uit-

oefenen, tenzij gratis. Je mag bovendien geen 
enkel mandaat aanvaarden, noch enige dienst 
verlenen, tenzij gratis, in ondernemingen met 
een winstoogmerk.

 Enkele voorbeelden: 
• het is verboden te werken of te helpen in 

het café van een broer tijdens het carnaval, 
bij een avondfeest of elke andere gelegen-
heid, al is het goed bedoeld en word je niet 
betaald, want je laat een derde persoon 
geld verdienen; 

• je hebt wat geld opzijgezet (dat geluk heeft 
niet iedereen) en je wil een familielid of een 
vriend helpen door te investeren onder de 
vorm van een aandeel in zijn vennootschap 
of onderneming. Hij nodigt je uit om lid of 
vennoot te worden. Dan moet je een ver-
zoek tot toelating van cumulatie indienen 
bij de Directeur Genraal HR.

• Aan het medisch personeel wordt een cu-
mulactiviteit toegelaten om te trainen, om je 

medische specialisatie in stand te houden of 
te ontwikkelen. Dit wordt opgelegd en geor-
ganiseerd door de militaire overheid en vindt 
plaats tijdens of buiten de diensturen, met 
een aantal opgelegde uren voor het behoud 
van het brevet. Wanneer je als lid van het me-
disch personeel wil werken als vrijwilliger am-
bulancier in de burgersector, is een toelating 
tot cumulatie nodig.

• Misschien wens je tijdens je loopbaan een 
tijdelijke ambtsontheffing gedurende enkele 
maanden. Of er een verzoek tot cumulatie no-
dig is, hangt af van het type dienstontheffing.
• Bij een tijdelijke ambtsontheffing om per-

soonlijke aangelegenheden (TAPA) is geen 
verzoek tot cumulatie vereist.

• Bij een tijdelijke ambtsontheffing wegens 
loopbaanonderbreking (TALO) mag de mi-
litair werken als zelfstandige of werknemer 
indien je een cumulatie aanvraag indiende 
drie maanden vóór het begin van je loop-
baanonderbreking. Als werknemer mag je 
slechts het toegelaten aantal uren werken. 
Anders wordt je TAPA omgezet in TALO.

• Bij een tijdelijke ambtsontheffing om fa-
miliale redenen (TAGEZINSR) moet je een 
cumul aanvragen. Dit kan voor of tijdens de 
TAGEZINSR worden ingevoerd. Tijdens de 
TAGEZINSR wordt, ongeacht de activiteit, 
als zelfstandige of in dienstverband, geen 
tijdslimiet opgelegd.

• We wensen het niemand toe, maar in geval 
van ziekte, langdurig of niet, moet de cumu-
latie stoppen op eigen initiatief en gemeld 
worden aan het commando (ASE165). Het is 
vanzelfsprekend dat indien je ziek bent voor 
je hoofdjob als militair, je ook ziek bent voor 
je cumulactiviteit en je niet mag werken onder 
medisch attest. Het attest geldt voor beide 
beroepsactiviteiten. Bij nalatigheid kan je een 
sanctie krijgen en wordt de periode afwezig-
heid om gezondheidsredenen (AGR) aanzien 
als een periode van onwettige afwezigheid.

Sinds het invoeren van de flexi-jobs, als gevolg van de vragen die we krijgen, maar ook naar aanleiding van de regelmatige 

updates van de overheid, lijkt het ons opportuun bepaalde regels en voorschriften te herhalen. Daarmee willen we 

vermijden dat je tucht- of financiële problemen krijgt.
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• Iets wat men vaak vergeet te 
vermelden in een model B is 
het aantal AGR’s en de reden 
van die AGR’s. Dat valt welis-
waar onder het medisch ge-
heim en mag je voor jezelf hou-
den, maar dan loop je het risico 
dat je verzoek tot cumulatie au-
tomatisch wordt afgewezen als 
je de vijfentwintig dagen ziekte 
overschrijdt binnen het jaar of 
in de laatste drie jaar, of als 
je meer dan zestig dagen ziek 
was binnen de laatste drie jaar. 
In het geval dat je lokale over-
heid een ongunstig advies uit-
brengt, kan je een toelichting 
opstellen waarin je uitlegt of de 
AGR al dan niet aan de dienst te 
wijten was (AGR te wijten aan 
de dienst telt niet mee), ten 
gevolge van een enkele ziekte 
of ongeval, of je volledig bent 
hersteld (liefst met een me-
disch attest), zodat HRA-E/D 
over alle elementen beschikt 
om te beslissen of een cumula-
tie toegestaan, eventueel voor 
een beperkte duur (proefperio-
de), dan wel geweigerd wordt.

Dit zijn de grote lijnen van de 
richtlijn. Er bestaan uitzonderingen 
en bijzondere gevallen, maar deze 
kleine herinnering zal de meeste 
twijfels en vragen wegwerken. 
In geval van onzekerheid over 
de noodzaak om al dan niet 
een toelating tot cumulatie te 
vragen kan je je richten tot je 
vakbondsafgevaardigde.
Je beroep is militair of personeel 
bij Defensie en is dus je hoofd- of 
eerste job. De bijkomende en ne-
venactiviteiten mogen nooit scha-
delijk zijn voor de goede werking 
van je beroep als militair en voor 
de noden van de operationele 
dienst.

Meer info? DGHR-GID-cumul-001 
bijlage B. 

PASCAL CORRIAT
Individuele belangenbehartiging 

PERSONEELSPLANNEN 
2019: ONGUNSTIG ADVIES 

VSOA-DEFENSIE

Burgerpersoneel bij Defensie

We overlegden eind vorig jaar over het personeel van 
de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie 
van Defensie (CDSCA) en over het burgerpersoneel 
binnen het ministerie van Defensie. De plannen voor 
het personeel van het War Heritage Institute (WHI) 
en het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) zijn nog 
niet onderworpen aan overleg.

Bij CDSCA is dit jaar jammer genoeg geen enkele 
bevordering niveau A voorzien, en werden er zeer 
weinig overgangen naar andere niveaus ingepland. 
Het personeelsplan is ook voor Defensie allesbehal-
ve ambitieus en daar loopt het ook mis met de wer-
ving. Ondanks de hogere rekrutering van de laatste 
drie jaar, haalde Defensie niet de voorziene aantallen 
van de laatste drie personeelsplannen. Een gemiste 
kans!

Deze twee personeelsplannen werden ons voorge-
legd in een periode van grote onzekerheid voor het 
personeel van de openbare diensten. In feite onder-
handelde VSOA, parallel aan dit overleg, in het Comi-
té B, het overlegcomité voor de openbare diensten, 
over de Codex. De Codex is de hervorming van het 
statuut voor ambtenaren, een code die de wetge-
ving verzamelt voor al het personeel van de open-
bare diensten. Begin december onderbrak minister 
Sander Loones, op dat moment de nieuwe minister 
van Ambtenarenzaken, eenzijdig het overleg over 
de Codex, met als gevolg een onvoltooide tekst en 
met enorme onzekerheid over de toekomst van het 
personeel. Onzekerheden met een impact op de toe-
komstige aanwervingen en bevorderingen van het 
personeel.

“We legden onze argumenten 
op tafel en gaven een negatief 

advies”
VSOA-Defensie kan geen personeelsplannen aan-
vaarden met dergelijke beperkte loopbaanvooruit-
zichten, die geen rekening houden met de proble-
men van vandaag. Zouden er in de toekomst nog 
bevorderingen zijn? Wanneer de Codex in voege 
treedt is dat niet zo zeker. En onder welke voorwaar-
den zal het zijn?

Voor ons was het essentieel de huidige en toekomsti-
ge problemen onder de aandacht van de autoriteiten 
aan de onderhandelingstafel te brengen. We legden 
onze argumenten op tafel en gaven een negatief ad-
vies.

Eind december gloorde er een sprankeltje hoop met 
de komst van de nieuwe minister van Ambtenarenza-
ken Sophie Wilmès die een positief signaal gaf aan 
de vakbonden, en besloot om het initiatief van haar 
voorganger, om de Codex-onderhandelingen op te 
schorten, terug te draaien. In tussentijd worden we 
geleid door een regering van lopende zaken. Nu is 
het afwachten hoe het Codex-dossier verder evolu-
eert.

Wij volgen de situatie van nabij op en zullen jouw be-
langen koste wat het kost verdedigen. We houden je 
op de hoogte. 

Elk jaar vragen de autoriteiten ons advies over de personeelsplannen voor het 

burgerpersoneel in de verschillende overlegcomités. De plannen zijn prognoses van 

aanwervingen, bevorderingen op niveau A en overgangen naar een hoger niveau.
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DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN 
EEN GEVANGENISDIRECTEUR

Toen ik in 1986 afstudeerde als criminoloog kon 
ik na een examen aan de slag als adjunct-direc-
teur in de gevangenis van Gent.  Ik was 23 jaar. 
De gevangenissen waren nog niet overbevolkt.  
Criminologen en met hen vele magistraten, 
politiemensen, advocaten, … geloofden toen 
al lang niet meer dat de gevangenisstraf een 
passend antwoord gaf op alle vormen van crimi-
naliteit. Veel onderzoek had uitgewezen dat de 
straf beter geïndividualiseerd dan gestandaar-
diseerd werd.

De missie die ik voor mezelf had uitgetekend 
was dan ook om binnen de gevangenis zoveel 
als mogelijk individuele trajecten met gedeti-
neerden op gang te trekken.

Niet simpel
Dat bleek niet simpel. Gelukkig was de Nieuwe 
wandeling een ‘progressieve’ gevangenis.  Ze 
was pas gerenoveerd, met erg veel aandacht 
voor licht, kleur en communicatie. Dat schiep 
een heel andere sfeer dan die van een klas-

sieke, harde gevangenis. Toch bleek er ook  in 
Gent veel weerstand te bestaan tegen ‘activi-
teiten van buiten’. Onderwijs, cultuur, individu-
ele hulpverlening kregen moeilijk voet aan de 
grond. Ook de Nieuwe wandeling neigt naar 
stilstand, orde, discipline en zo weinig mogelijk 
‘beweging’.
Toen eind de jaren 80 de overbevolking toe-
sloeg werd die ruimte nog kleiner.  De ‘Basis-
wet betreffende het gevangeniswezen en de 
rechtspositie van de gedetineerden’, gestemd 
in 2005, kreeg het nadien dan ook erg moeilijk 
in zijn toepassing.  Dat verklaart onder andere 
waarom het individueel detentieplan, een sluit-
stuk van die wet, nog steeds niet bestaat.
Beeld u in dat de vrijheidsberovende straf wordt 
uitgevoerd in een veelheid detentiehuizen, waar 
op kleine schaal met gedetineerden gewerkt 
wordt.  Men zou de inspanningen voor orde en 
veiligheid slim kunnen inzetten waar het nodig 
is en de inspanningen voor begeleiding en be-
handeling veel beter kunnen laten renderen dan 
in grote gevangenissen.  Men zou de drempel 
kunnen verlagen voor al wat onze moderne sa-
menleving te bieden heeft en nuttig op de de-
tentietijd kan aangehaald worden. Bovendien 
zou de detentie ook nuttig kunnen worden voor 
haar onmiddellijke omgeving, door die huizen 
een economische, sociale, ecologische of cul-
turele rol te laten vervullen (bijvoorbeeld als 
repair shop, fietsenherstelwerkplaats, sociaal 
restaurant .. ).
Zo’n andere detentie-praktijk zou een antwoord 
kunnen geven op de vele kritieken die het ge-
vangenissysteem vandaag krijgt.

Humanitaire plicht
Begrijp me niet verkeerd. Zolang men mensen 
opsluit in gevangenissen is het een humanitai-
re plicht om goed opgeleid personeel in juiste 
organisatievormen programma’s te doen uit-
voeren waar dader, slachtoffer en samenleving 
baat bij hebben. En het is zeker juist dat wij dat 

Hans Claus, de dichtende, schilderende en beeldhouwende gevangenisdirecteur van Oudenaarde pleit al lang voor 

minder tralies en meer mens.

FGGA
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SOCIAAL FONDS DOKTER WARRANT
Waar gaat het over?
Opgericht in 1968, heeft het Sociaal Fonds 
Dokter Warrant als doel de verbondenheid 
te bevorderen tussen de leden van de groep 
VSOA-FGGA en het ACLVB, alsook morele en 
materiële bijstand te verlenen aan de leden die 
tijdens hun beroepsloopbaan of later te kam-
pen hebben met moeilijkheden. 

Voor wie?
U kunt lid worden indien u tewerkgesteld bent 
in een Federale, Gemeenschaps- en Gewestad-
ministratie. 

U dient in orde te zijn met uw bijdrage bij de 
groep FGGA of de ACLVB, zelfs indien u gepen-
sioneerd bent.

Wat?
Na 1 jaar lidmaatschap bij het Sociaal Fonds 
Dokter Warrant, kunt u de volgende sociale 
voordelen genieten:

• in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte, 
kunnen fondsen worden voorgeschoten voor 
de betaling van facturen of medische honoraria;

• de toekenning van een lening, met een lage in-
trest, om het hoofd te bieden aan uitzonderlijke 
financiële problemen;

• gratis juridisch en sociaal advies;
• premies ter gelegenheid van uw huwelijk, ge-

boorte in het gezin, bij pensionering en over-
lijden (bijkomend bij deze toegekend door de 
groep FGGA);

• eenmalige tussenkomst per jaar bij een ver-
blijf in een vakantiecentrum uitgebaat door de 
liberale mutualiteit (Cosmopolite of Liberty te 
Blankenberge).

De aanvragen tot tussenkomst dienen met de no-
dige bewijsstukken schriftelijk gericht te worden 
aan de maatschappelijke zetel van het Fonds Dok-
ter Warrant, Fonteinstraat 15, bus 21 – 1502 Lem-
beek. Het beheercomité van het Fonds zal elke 
gegronde aanvraag onderzoeken en de beslissing 
dienaangaande kan achteraf niet betwist worden.

Hoe lid worden?
Om deze voordelen te kunnen genieten, volstaat 
het een bijdrage van € 12 te storten op rekening 
BE 39 0010 3284 8219. Uw individuele storting 
geldt als enig bewijs van aansluiting.
Opgelet: het lidmaatschap omvat een verzeke-
ring voor overlijden door ongeval met een kapi-
taal ten bedrage van 5.000 euro toegekend aan 
de rechthebbenden. 

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij me-
vrouw Ingrid Heylen van het secretariaat FGGA 
op het telefoonnummer 02/201 19 77. 

in België veel te weinig doen. Maar een aantal 
goede praktijken toevoegen aan een voor de 
rest hoogst problematisch gevangenisconcept, 
kan geen duurzame oplossing zijn. Er zal im-
mers veel energie en geld verloren gaan om 
binnen dit logge, verouderde systeem kleine 
verschillen te maken, die zo goed als zeker deels 
tenietgaan door de negatieve impact van de rest 
van het systeem. Hoeveel mensen die echt met 
gedetineerden willen werken heb ik al niet de 
handdoek in de ring zien gooien omdat de ge-
vangenis hen niet toelaat hun werk te doen? 
Wil men werkelijk recidive beperken en kosten 
werkelijk besparen, dan moet men verder dur-
ven denken.

Vzw De Huizen
Dus besloot ik om na de aankondiging van de 
bouw van nieuwe gevangenissen, die droom 
van detentiehuizen uit te werken en op de po-
litieke agenda te doen plaatsen. VZW De Hui-
zen werd opgericht en heeft sindsdien niet stil 
gezeten.  Michel I heeft een eerste stap gezet.  
Transitiehuizen (een vorm van detentiehuizen 
voor gedetineerden in de laatste fase van hun 
detentie) zetten weldra in op intensieve re-in-

tegratietrajecten. De volgende regering moet 
dringend werk maken van ‘loopplankhuizen’ 
, voor gedetineerden van 18 tot 25 jaar.  Deze 
jonge mensen aan hun lot overlaten in grote 
gevangenissen tekent immers voor een groot 
aandeel van de zo gehekelde recidive. Men kan 
zich dat wel inbeelden.  Het is ook die groep die 
zo vatbaar is voor radicalisering. Het is wijzer om 
die jonge mensen hun detentie in een juiste om-
geving te laten plaats vinden, in een omgeving 
die maatwerk toelaat, die bruggen bouwt en het 
vertrouwen terug aanhaalt.

Elk samenlevingsmodel kent zijn ‘geliefkoosde’ 
straf.  Na het Ancien regime is de lijfstraf door 
de gevangenisstraf vervangen. Die straf lag in 
lijn met een samenleving die de vrijheid van de 
individuele burger voorop stelde. Een samen-
leving als de onze die het respecteren van de 
ecologische en sociale grenzen zal opleggen zal 
een strafvorm ontwikkelen die de omgeving be-
trekt op de straf. Dat is een logische evolutie, die 
buiten het ultimum remedium van de vrijheids-
beroving, eigenlijk al bezig is.  Werkstraffen, 
de enkelband, de probatie grijpen plaats in de 
samenleving.

Een belangrijke stap
Een belangrijke stap zal de verlating zijn van de 
vrijheidsberoving die zich afsluit van de omge-
ving en op zichzelf gericht is. Detentiehuizen 
geven de vrijheidsberoving gestalte in hun om-
geving en sluiten zo aan bij het waardenpatroon 
van vandaag. Dat wordt wennen, maar het moet 
ook niet allemaal meteen.  Het kan geleidelijk, 
doelgroep na doelgroep, zoals de alternatieven 
voor detentie ook geleidelijk zijn ontwikkeld.
VZW De Huizen pleit er dus voor om detentie-
huizen zo het vaandel te laten overnemen van 
de gevangenissen.
Sindsdien heb ik twee persoonlijke missies.  Eén 
op korte termijn in de gevangenis waar ik ver-
antwoordelijk ben en één op lange termijn, om 
een betere omgeving te maken voor de dingen 
die we met gedetineerden willen doen.
Een ambtenaar die voor het algemeen belang 
gaat, steekt zich immers niet weg achter de 
hiërarchie, maar maakt gebruik van zijn grond-
rechten, van het spreekrecht en van de vrijheid 
van vereniging, om de praktijk beter te doen 
aansluiten op de wet.  

Hans CLAUS
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“FILMEN EN BELEDIGEN VAN 
POLITIEAMBTENAREN” KAN NIET

Onze leden vragen zich dan ook af of ze dit 
zomaar moeten laten passeren. Wat zijn de 
principes? En moet een politieambtenaar in 
de praktijk al dan niet zomaar aanvaarden dat 
wie dan ook hem of haar fotografeert en/of 
filmt, en dat dit beeldmateriaal al dan niet ver-
gezeld van stemmige commentaar gedeeld 
wordt via de sociale media?

Wij legden deze vragen voor aan meester 
Peter Crispyn. Volgens hem is het antwoord 
“neen” en wel om de redenen die hij hieronder 
aanhaalt. Let wel, dit is slechts een summiere 
samenvatting van de belangrijkste punten, 
terwijl aan dit onderwerp lange juridische ver-
handelingen zouden kunnen worden besteed.

Privacywetgeving
Het is iedereen ongetwijfeld bekend dat er 
privacywetgeving bestaat. Tot recent was dit 
geregeld in de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens. Vandaag is deze wet evenwel niet 
meer van toepassing, maar dezelfde relevan-
te principes werden opgenomen in de Alge-
mene Verordening Gegevensbescherming 
(2016/679) in combinatie met de kaderwet 
van 30 juli 2018, wet betreffende de bescher-
ming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens. (ar-
tikel 4,1°-2° en 8° van de A.V.G., artikel 5 van 
de A.V.G. in combinatie met diverse artikelen 
van de wet van 30 juli 2018). Hierbij moet 
worden vermeld dat de opgenomen straffen 
in de wet van 30 juli 2018 hoger zijn dan deze 
in de wet van 8 december 1992.
Met betrekking tot de privacybescherming is 
het zo dat foto's en films dienen te worden 

beschouwd als persoonsgegevens wanneer 
u als individu hierop persoonlijk identificeer-
baar bent. Het vastleggen en verspreiden 
ervan betreft een “verwerking” van persoons-
gegevens. Persoonsgegevens mogen dan ook 
enkel worden verwerkt onder specifieke voor-
waarden.
Zo onder meer dienen deze "rechtmatig, be-
hoorlijk en transparant" (voorheen in de wet 
van 1992 "eerlijk en rechtmatig" genoemd) te 
worden verwerkt voor welbepaalde, uitdruk-
kelijk omschreven en legitieme doeleinden 
verzameld en niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze.

De verwerking is alleen rechtmatig onder be-
paalde voorwaarden, onder meer de vereiste 
van toestemming, die moet kunnen worden 
aangetoond door de verwerkingsverantwoor-
delijke.
Bij gebrek aan uw toestemming om gefilmd 
en/of gefotografeerd te worden kan worden 
gesteld dat het filmen en/of fotograferen en 
zeker de verspreiding ervan (“de verwerking”) 
niet rechtmatig is gelet er niet spontaan kan 
worden ingezien dat een ander gerechtvaar-
digd doeleinde zulks zou toelaten.
Eveneens moeten bepaalde informaties ver-
strekt worden om een behoorlijke en trans-
parante verwerking te waarborgen, wat in de 
casus gevallen in regel al evenmin het geval 
blijkt te zijn.

Het hof van beroep te Brussel oordeelt in het 
kwestieuze arrest ook dat foto’s (dus ook een 
filmpje…) waarop inspecteurs herkend kun-
nen worden, onder het toepassingsgebied 
vallen van de (voormalige) wet verwerking 
persoonsgegevens (privacywet).

Vervolgens benadrukt het Hof dat het plaat-
sen van een foto op Facebook een verwerking 
inhoudt en dat de beklaagde in kwestie geen 
toestemming had voor het nemen van de foto, 
laat staan voor het posten van de foto.
Bovendien moet het Hof vaststellen dat de 
verwerking geenszins voldoet aan de bijzon-
dere doeleinden.
Evenmin kan de verwerking kaderen in de 
persoonlijke en huishoudelijke sfeer aange-
zien de desbetreffende foto’s openbaar wer-
den gemaakt op het internet, waarbij het Hof 
verwijst naar het arrest Lindqvist van het Hof 
van Justitie van 06.11.2003.

Bijgevolg werd de beklaagde effectief veroor-
deeld voor inbreuken op de voormalige wet 
van 8 december 1992, de wet tot bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoons-
gegevens. Getransponeerd naar de actueel 
geldende regelgeving zou bij toepassing van 
de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming en de voormelde kaderwet het resultaat 
identiek zijn.
Ook lagere rechtbanken oordeelden reeds 
in deze zin. Zo bijvoorbeeld de correctionele 
rechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brug-
ge, 18° kamer, in een vonnis van 8 november 
2016.

Deze bevestigt dat politiepersoneel geens-
zins als publieke figuren kunnen worden be-
schouwd tijdens hun interventies. Dit houdt 
in dat de inspecteurs gelet op hun persoon-
lijkheidsrechten van afbeelding toestemming 
dienen te verlenen bij het nemen van foto’s 
en/of films en bij het publiceren ervan.
Vervolgens oordeelt de correctionele recht-

De laatste tijd lees je regelmatig berichten in de media over het filmen van politiemensen en het verspreiden van deze 

beelden via de sociale media, in sommige gevallen voorzien van denigrerende commentaar. Ook rechtszaken waarin dit 

aan bod komt, worden becommentarieerd in de pers, met vrij recent nog een arrest van 10 januari 2018 van de dertiende 

correctionele kamer van het hof van beroep te Brussel.

POLITIE
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bank dat door het publiceren op zich de 
particulier in kwestie zijn activiteiten niet 
uitsluitend verricht heeft voor persoonlijke of 
huishoudelijke doeleinden.

De correctionele rechtbank bevestigt even-
zeer dat de verspreiding van het filmpje een 
verwerking inhoudt van de persoonsgegevens 
van de inspecteurs waarbij hun gegevens niet 
eerlijk en rechtmatig verwerkt werden, aange-
zien er geen toestemming was om het filmpje 
te publiceren, noch was de verwerking nood-
zakelijk voor de behartiging van enig gerecht-
vaardigd belang.

Inbreuk op het portretrecht
Een eventueel alternatieve rechtsgrond kan 
het wetboek economisch recht zijn voor een 
inbreuk op het zogenaamde portretrecht.

Los van de privacywetgeving heeft iedereen 
een portretrecht. Dit recht betreft een per-
soonlijkheidsrecht. Het portretrecht wordt 
geregeld via de wet van 30 juni 1994 betref-
fende het auteursrecht en de naburige rech-

ten, hetgeen opgenomen werd in het wetboek 
van economisch recht (artikel XI.174 wetboek 
economisch recht).

Zo bepaalt artikel XI.174 van het wetboek eco-
nomisch recht (voorheen artikel 10 van de 
wet van 30 juni 1994):
“De auteur of de eigenaar van een portret 
dan wel enige andere persoon die een por-
tret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het 
recht het te reproduceren of aan het publiek 
mede te delen zonder toestemming van de 
geportretteerde of, gedurende twintig jaar na 
diens overlijden, zonder toestemming van zijn 
rechtverkrijgenden.”

Het portretrecht is eveneens van toepassing 
op foto’s en films.
Bijgevolg kan een filmer en/of fotograaf uw 
portret vervat in genomen foto’s en film niet 
aan het publiek meedelen zonder toestem-
ming van de geportretteerden, met name 
uzelf. Een publicatie via sociale media kan ge-
rust beschouwd worden als een mededeling 
aan het publiek.

Of het juridisch technisch als een misdrijf kan 
worden betiteld kan worden bediscussieerd, 
gelet op de verwoordingen van art. XI.293 van 
het wetboek van economisch recht aangezien 
dit kadert in het concept van namaak doch 
zulks doet er niet aan af dat dit gebeurlijk een 
voldoende rechtsgrond is voor burgerlijke 
vorderingen. Zowel in schadevergoeding als 
het vatten van de kortgeding rechter met als 
doel om bewarende maatregelen te nemen, 
men denkt hierbij bijvoorbeeld aan een ver-
wijdering van het kwestieuze materiaal van 
de sociale media - al dan niet onder verbeurte 
van een dwangsom.

De kwestie van het "portret" is evenwel ook 
strafrechtelijk van belang in een zaak afge-
handeld voor het hof van beroep te Gent met 
oordeel in een arrest van de 8° correctione-
le kamer. Hier werd vastgesteld dat bepaald 
filmmateriaal gepubliceerd via sociale media 
en waarbij politiepersoneel in beeld kwam 
geen aantasting van de privacy uitmaakte 
alwaar de afbeeldingen van het politieperso-
neel slechts bijkomstig werden weergegeven, 

www.vsoa-pol.be Volg ons op             /vsoapolitie
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er meerdere personen te zien waren waarbij 
elkeen het persoonlijk karakter van zijn of 
haar afbeelding heeft verloren.

Het gezond verstand brengt uiteraard bij dat 
er een markant verschil is tussen het recht-
streeks viseren van politiepersoneel en het 
eerder als achtergrond in beeld komen.
Naast de hamvraag over het al dan niet zo-
maar mogen filmen van politiepersoneel en 
dit dan nog te verspreiden via sociale media 
is het voornoemde arrest van het hof te Brus-
sel even interessant voor wat de problema-
tiek van ermee gepaard gaande beledigingen 
betreft. Inderdaad, het kan voorkomen dat 
de wakkere burger zich niet alleen geroepen 
voelt om audiovisuele kunst te produceren 
doch ook literair uit de bocht gaat door deni-
grerende commentaren te geven.

Digitale teksten
Dienaangaande oordeelde het hof te Brus-

sel dat, in navolging van vaststaande recht-
spraak, digitale verspreiding van een tekst via 
sociale media gelijkstaat aan het gebruik van 
de drukpers, zodoende dat art. 150 van de 
Grondwet toepasselijk is in zoverre de betref-
fende commentaar de uiting van een mening 
of opinie is. Anders gesteld, zulks maakt dan 
een drukpersmisdrijf uit en daarvoor is enkel 
het hof van assisen bevoegd.
U ziet van hier dat voor dergelijk geval niet 
gauw een assisenprocedure zal worden opge-
start. Mogelijks kan de toekomstige wetgever 
eens afdalen naar de moderne tijd en de re-
gelgeving aanpassen.

Het één en ander verhindert uiteraard niet dat 
er burgerlijke (schade)vorderingen gebeurlijk 
mogelijk zijn.
De loutere bekendmaking van een feit of ver-
spreiding van een beeld vereenzelvigt zich 
evenwel niet met de uiting van een mening of 
een gedacht derwijze de beklaagde in de zaak 

voor het hof te Brussel dan wel niet is veroor-
deeld voor de door deze persoon gegeven 
commentaren maar wel voor de verspreiding 
van zijn filmmateriaal.
Ook het hof te Gent, 8° correctionele kamer 
oordeelde aldus in zijn voormeld arrest van 
19 september 2018 en oordeelde bevoegd 
te zijn, net zoals het hiervoor reeds aange-
haalde vonnis van de correctionele rechtbank 
West-Vlaanderen, afdeling Brugge dat reeds 
deed.

Kortom, mits enig gevoel voor gezond ver-
stand en redelijkheid kan worden onthouden 
dat men iets moet kunnen verdragen in ope-
rationele omstandigheden maar dat derden 
zich ook niet moeten inbeelden dat zij ten kos-
te van uw privacy zichzelf interessant kunnen 
maken. 

Peter CRISPYN
advocaat

UW INFORMATIEPUNT

DIENSTENCENTRA

VSOA-Politie beschikt over 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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ZIEKTECONTROLE OP AMBTENAREN 
IS NUTTELOOS EN OVERBODIG

Wanneer een personeelslid ziek en niet in staat 
is om te gaan werken, wordt de afwezigheid ge-
staafd door een medisch attest.

Een erkende arts, huisarts of specialist beslist, 
professioneel, in eer en geweten of, de medi-
sche klachten, of medische toestand van de 
patiënt, ernstig genoeg is om een arbeidsonge-
schiktheid vast te stellen.. 

Toch dienen openbare besturen aan te sluiten 
bij diensten die controleartsen in dienst hebben. 
Deze artsen bezoeken dezelfde patiënt die net 
door zijn huisarts of specialist werd onderzocht. 
Ze gaan na of de diagnose vastgesteld door de 
huisarts of specialist wel correct is. In de meeste 
gevallen volgt de controlearts de eerst vastge-
stelde diagnose waardoor het bestuur nodeloos 
kosten maakt die ze beter zouden kunnen ge-
bruiken om een correct en efficiënt re-integra-
tiesysteem uit te werken.  Blijkt immers dat het 

huidig systeem van re-integratie eigenlijk dode 
letter blijft.

“Een ambtenaar kan nooit 
onwettig afwezig zijn 

indien zijn afwezigheid 
gestaafd is door een 

medisch attest” 

Een ambtenaar kan nooit onwettig afwezig zijn 
indien zijn afwezigheid gestaafd is door een me-
disch attest. 
Indien de overheid vindt dat ambtenaren mis-
bruik zouden maken om afwezig te zijn zonder 
echt ziek te zijn,  dan kan dit enkel met de toe-
stemming van de huisarts of specialist. Mocht 
dit zich ooit voordoen, dan ligt het probleem bij 
de huisarts die, op dat ogenblik, onrechtmatig 

een ziekteattest zou voorschrijven.
Wij zijn overtuigd dat huisartsen en specialisten 
correct hun job doen en controleartsen overbo-
dig zijn waardoor er fors kan worden bespaard 
bij de lokale besturen. Indien toch zou worden 
vastgesteld dat een ambtenaar een ziekteattest 
krijgt, zonder ziek te zijn, dan ligt het probleem 
bij de arts die het heeft voorgeschreven. Dan 
dient de Orde Der Geneesheren zijn verantwoor-
delijkheid te nemen.
M.a.w. kan het belastinggeld beter en nuttiger 
gebruikt worden door het afschaffen van de 
ziektecontroles én te zorgen voor een correct, 
objectief & vooral écht systeem van re-integra-
tie, zodat werknemers aan de slag kunnen blij-
ven !  Jammer genoeg is immers in de meeste 
besturen de re-integratie vandaag een dode 
letter. 

Serge MEEUWS
Nationaal voorzitter VSOA-LRB

Investeren in een correct re-integratiesysteem is nodig!
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VSOA-LRB REIKT BELGISCHE 
VAKBONDSWERELD MOOISTE 
NIEUWJAARSGESCHENK AAN

Op 28 november 2018 vaardigde de Derde Kamer van de Arbeidsrecht-
bank van Brussel een vonnis uit ten gunste van een van onze vakbonds- 
afgevaardigden. Dit vonnis zal zeker dienen als referentie voor alle proble-
men  waar rechten zouden worden miskend van werknemers/afgevaar-
digden die betrokken zijn bij de verdediging van hun collega's door middel 
van vakbondsinterventies.
Het vonnis bevestigt dat een medewerker van een openbare dienst die een 
vakbondsactiviteit uitoefent, alle voordelen, bezoldigingen of "voordelen" 
in verband met zijn eerdere functie   behoudt. Eventuele vergoedingen 
met betrekking tot de zijn  dienstactiviteit zijn ook volledig verschuldigd 
wanneer het personeelslid zijn vakbondsopdrachten uitvoert omdat deze 
worden gelijkgesteld met arbeidstijd in zijn huidige graad en functie.
In dit specifieke geval verloor een lid van een Hulpverleningszone, ge-
detacheerd voor vakbondsopdrachten, zijn operationele bonus omdat 
de werkgever van mening was dat hij  hierop geen recht meer had. Het 
vonnis is vernietigend voor de argumentering van de Hulpverleningszone 
en veroordeelt die om het volledige loon van dit personeelslid, premie 
inbegrepen, terug te betalen.

Met dit vonnis wordt de wet van 1974 versterkt. De rechtszaak die door 
het VSOA-LRB werd ingesteld verleent een "wapen" voor alle vakbonden 
in het land om de rechten van zijn medewerkers af te dwingen. 

Dit vonnis  verzekert dat al hun rechten voorzien in hun statuut alsook al 
hun bezoldigingen voorzien in hun geldelijk statuut gewaarborgd moeten 
blijven. Het is een briljante overwinning in een tijd waarin sommigen poli-
tieke partijen manoeuvreren om te trachten de solidariteit tussen de werk-
nemers en hun meest doeltreffende vertegenwoordigers in te perken.

Dit vonnis is één van de illustraties van de belangrijke strijd die uw vak-
bondsorganisatie voert.  Het VSOA-LRB staat achter elk van zijn leden om 
de rechten van werknemers te doen naleven. 
U koos het VSOA-LRB om uw stem in uw administratie uit te dragen? 
U hebt de beste keuze gemaakt. 

François ROOSENS
Voorzitter Waals Gewest - LRB

Het VSOA-LRB biedt, bij het begin van dit jaar, een vakbondsgeschenk waaruit blijkt hoe onze organisatie zijn leden 

en medewerkers verdedigt. VSOA lrb wint de rechtszaak die een stimulans is voor vakbondsmedewerkers en een 

versterking van het syndicaal statuut. Dit toont aan hoe VSOA-LRB hardnekkig uw rechten en ook alle rechten van onze 

vakbondsmedewerkers verdedigt,  in  dit dossier via de Derde Kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel.
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SPOOR

DE RITUELEN VAN HET EINDEJAAR 

De logica uit 2014 om alles en iedereen samen 
te voegen in één directie is op sterven na dood. 
Zoals bijvoorbeeld voor de treinbestuurders en 
de treinbegeleiders. Vanaf 1 januari 2019 val-
len deze niet meer onder de leiding van één di-
recteur-generaal. Onzeker is of dit een verbete-
ring van de stiptheid met zich zal meebrengen 
noch een positief effect op de tevredenheid van 
de klant zal hebben. Hoewel dit het vooropge-
stelde doel is. 

Wij kregen de mededeling dat deze reorgani-
satie voor het grootste deel van het personeel 
geen wijzigingen met zich meebrengt. Daarom 
zien wij ook de meerwaarde niet in van deze 
operatie. Vervolgens geeft de directie toe dat 
er bij B-TR5 zich een probleem voordoet dat af-
zonderlijk dient opgelost te worden omdat het 
personeel van B-TR5 ofwel voor de een of an-
dere nieuwe directie werkzaam is. Daarom zal 
de reorganisatie pas op 1 maart 2019 bij B-TR5 
worden doorgevoerd.

De maat is vol in Kinkempois!
De afgevaardigden van het VSOA-Spoor die 
werkzaam zijn op de afdeling onderhoud van 
Liers informeerden ons over de erbarmelijke 
werkomstandigheden die zowel op de produc-
tiviteit als op het welzijn van het personeel een 
invloed hebben. 

De onderstationchefs B-TR5 zijn ondergebracht 
in de lokalen van de koerdienst (B-TC) die zich 
bevinden op de terreinen van de Centrale werk-
plaats Kinkempois. De samenwerking tussen 
B-TC en B-TR zijn ver van optimaal. Wat sug-
gereert dat de reorganisatie van B-TR5 slechts 
enkele van de problemen zal kunnen oplossen. 
Het gebrek aan samenwerking brengt veel tijd- 
en energieverlies met zich mee.

Verder stellen wij vast dat de onderstationchefs 
B-TR5 geen enkel zicht hebben op hun bundel, 
omdat ze te ver van deze zijn gehuisvest. Geen 
enkele treinbestuurder beschikt over voldoen-
de tijd om een trein samen te stellen zoals 

voorzien. Voorbeeld: Sinds de invoering van het 
nieuwe transportplan op 9 december 2018 is er 
nog geen enkele trein van de serie 1700 (Luik/
Brussel/Quiévrain) vertrokken met een volledi-
ge samenstelling! De rangeerders (B-TC) zijn 
nog steeds niet opgeleid om materieel te halen 
of te brengen naar bundel A; zij moeten steeds 
vergezeld zijn van een bediende B-TR5 om alle 
bewegingen op te volgen. Dit ten koste van de 
tijd voor geplande werken. Het is eveneens ab-
normaal  dat B-TC de circulaire rapporten van 
bundel A moet goedkeuren omdat zij die bundel 
totaal niet beheren.
 
Er valt ook veel te betreuren op vlak van welzijn, 
zoals het ontbreken van geldige informaticabe-
nodigdheden, het ontbreken van PC-schermen 
en ergonomische materiaal, en dit ondanks een 
verslag van de arbeidsgeneesheer. Bepaalde 
agenten beschikken niet over een kast en bij 
regen hebben de rangeerders niet de mogelijk-
heid hun kleding te drogen. Deze opsomming 
van inbreuken op de regelgeving is dan nog ver 
van volledig.

Onze afgevaardigden te Liers hebben ons op 
de hoogte gebracht van deze spanningen on-
der het voltallige personeel van B-TR5. We 
hebben deze onregelmatigheden tussen kerst 
en nieuwjaar overgemaakt aan de directie van 
NMBS-Transport. De dienstchef B-TR5 heeft be-
loofd het probleem aan te kaarten in de loop 
van begin januari. Laten we hopen dat bij het 
lezen van deze tekst reeds concrete oplossin-
gen op tafel liggen.

En elders?
Wij willen graag geloven dat Liers een alleen-
staande zaak is en dat er elders geen proble-
men zijn. Vermits de reorganisatie van B-TR5 
(ten vroegste) op 1 maart 2019 wordt door-
gevoerd, rekenen we op onze leden bij B-TR5 
tewerkgesteld in de vormingsbundels om alle 
onregelmatigheden aan ons te bezorgen. 

In december hoorden de representatieve syndicale organisaties dat op 1 januari 2019 de Directie Transport gereorganiseerd 

wordt. Deze wordt als in twee gesplitst, een gedeelte zal de operationele taken op zich nemen en het tweede gedeelte zal 

alle activiteiten voor het cliënteel voor zijn rekening nemen.
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ONDERWIJS

VLAAMSE SYNDICALE PREMIE 
REFERENTIEJAAR 2018 VOOR BEPAALDE 
PERSONEELSLEDEN VAN HET ONDERWIJS

VSOA-ONDERWIJS OP DE EUROPEAN 
TRADE UNION COMMITTEE FOR EDUCATION 

SPECIAL CONFERENCE 2018 

Naar aanleiding en in uitvoering van cao IX (niet-hoger onderwijs), 
cao III (hoger onderwijs) en cao II (basiseducatie) wordt vanaf het 
referentiejaar 2010 ook een vakbondspremie toegekend aan die per-
soneelsleden, aangesloten bij een representatieve vakorganisatie, 
die voordien nog geen recht hadden op een vakbondspremie.  

Het gaat hierbij om onderstaande categorieën van personeelsleden: 

• de contractuele personeelsleden tewerkgesteld als bediende in het 
gesubsidieerd vrij onderwijs of in een vrije hogeschool (personeels-
leden die onder het toepassingsgebied vallen van het Paritair Comité 
225),

• de personeelsleden van de vrije universiteiten,
• de niet-CODO's en het logistiek personeel, tewerkgesteld bij een cen-

trum voor basiseducatie, 

We legden onze focus op de resolutie “Setting 
the priorities to develop the ETUCE Action Plan 
for Equality, Diversity, and Inclusion.” 
Met enige trots, maar vooral hoop voor een be-
tere toekomst voor het Europese onderwijsveld, 
konden we vaststellen dat onze amendementen 
in goede aarde vielen. Zowel bij onze collega’s 
van de andere vakbonden, als bij het Europese 
secretariaat.  Deze voorstellen behelsden onder 
andere een verwetenschappelijking van het on-
derwijsdebat, zodat goede praktijken sneller ge-
implementeerd raken in ons onderwijs. 
We bepleitten een Europees budget per vluchte-
lingenkind, zodat er mensen extra kunnen wor-
den aangeworven om deze kwetsbare kinderen 

te voorzien in hun recht op onderwijs, maar ook 
van de nodige zorg die in een klascontext zoals 
we die nu kennen, niet haalbaar is.  We vroegen 
aandacht voor het feit dat onderwijs en goed op-
geleide leerkrachten cruciaal zijn; niet enkel voor 
de opleiding van onze kinderen, maar voor het in 
stand houden van ons democratisch bestel, dat 
steeds meer onder druk komt te staan. Deze voor-
stellen werden nagenoeg allemaal goedgekeurd.

Uitgebreid betaald vaderschapsverlof 
Ons voorstel voor uitgebreid betaald vader-
schapsverlof werd daarbij uit de voorgestel-
de amendementen gelicht om als autonoom 
agendapunt te worden besproken in het Stan-

ding Committee for Equality. De 
komende twee jaar zal rond dit 
voorstel verder gewerkt worden 
om tot een sluitende Europese 
wetgeving te komen, als belangrijke stap naar 
meer gendergelijkheid binnen gezinnen en op de 
arbeidsmarkt.
We willen hierbij expliciet Muriel Vigneron van 
SLFP-Enseignement bedanken die onze stand-
punten verdedigde op de conferentie en hopen 
op een snelle implementatie van onze (gezamen-
lijke) voorstellen. 

Sara DE MULDER 
Secretaris

ETUCE is de sociale partner voor leerkrachten op Europees niveau en vertegenwoordigt 132 onderwijsvakbonden uit 51 

landen. Eind november hield ETUCE IN Athene zijn mid-term conference waarop het beleid van de voorbije twee jaar werd 

geëvalueerd en nieuwe resoluties werden voorgelegd. Ook het VSOA-Onderwijs diende in gezamenlijk vakbondsfront 

enkele amendementen in.
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ONDERWIJS

In het onderwijs aan de slag blijven na de wettelijke pensioenleeftijd, werd door zowel de 
Vlaamse als de federale regering gepromoot…  De overheid nam gezwind maatregelen om dit 
ook mogelijk te maken, maar vergat daarvoor in de nodige infrastructuur te voorzien om het 
salaris van de betrokken personen correct en tijdig uit te betalen. “Gouverner n'est plus prévoir, 
semble-t-il...”.   Dit blijkt uit onderstaande open brief aan minister van Onderwijs Crevits.

 Ninove, 9 december 2018
Beste mevrouw Crevits

Aan het werk blijven na de pensioenleeftijd is een goede zaak voor wie nog kan en wil werken. 
Het is ook een doelstelling van uw regering.
Ik ben er zo eentje: benoemde leerkracht, in 5 scholen van het middelbaar onderwijs werkzaam, 
67 jaar, niet gepensioneerd. Het schooljaar 2018-2019 is dus mijn 2de schooljaar na mijn ge-
rechtigde pensioenleeftijd.
Zoals dikwijls is de mooie theorie echter niet zo leuk in de praktijk… Blijkt inderdaad dat de 
infrastructuur ontbreekt, of dan toch minstens serieus mank loopt om gevallen zoals het mijne 
op te vangen.
Een voorbeeld: het loon, om het belangrijkste te nemen... In oktober laatstleden kreeg ik de on-
aangename verrassing geen loon te ontvangen. Geïnformeerd hebbend, kreeg ik te horen, zoals 
in “Little Britain”: “Computer says no”!
Zoals ik, blijken er maar een paar in het land te zijn - en ik vertegenwoordig dus geen interessant 
kiespubliek - en voor hen blijken de computerprogramma’s dus niet aangepast. Scholen moeten 
kunst- en vliegwerk doen om mij betaald te krijgen… Ik word dus maar een beetje gelijker dan 
mijn collega’s behandeld.
Indien mensen na hun pensioenleeftijd, toch blijven doorwerken, moeten ze toch misschien, niet 
alleen gelijk behandeld worden, maar ook nog een beetje ontzien worden? Neen? 
Een leerkracht met 5 scholen spendeert boven zijn lestijd nog eens de helft ervan in de wagen 
(zonder chauffeur) tussen 2 scholen, eet zijn sandwiches al rijdend, neemt deel aan een veel-
voud van klassenraden, oudercontracten, studiedagen personeelsvergaderingen, pannenkoe-
ken- en wafelenbak… 
Vroeger was er een richtlijn waarbij leerkrachten met meer dan 3 scholen gespaard bleven van 
sommige “extra legale nadelen” zoals bv. toezichten. Maar die was echter niet bindend. Het is 
wellicht onder druk dat sommige scholen deze maatregel terugschroeven. Dit maakt “het blijven 
werken” na de pensioenleeftijd onmogelijk. 
Indien u in de toekomst uw mensen wil motiveren om langer te blijven werken, dan moet u ze 
wel een stimulans geven... Logisch, niet? Wat mij betreft, weet ik niet of ik in de huidige omstan-
digheden nog voor een jaartje zal bijtekenen.
Een duwtje van u, mevrouw Crevits en ik ben ervan overtuigd dat voor de meest schrijnende 
gevallen kostenloos en snel een oplossing kan worden gevonden.

Hoopvol teken ik, mevrouw de minister,

Hoogachtend 
Hugo VANHECKE 

OVERHEID SLAAGT ER NIET 
IN OM HET SALARIS CORRECT 

EN TIJDIG UIT TE BETALEN

• de personeelsleden tewerkgesteld bij het 
Vlaams Ondersteuningscentrum voor het 
Volwassenenonderwijs.

Belangrijk!
Deze vakbondspremie is niet van toepassing 
op personeelsleden van: het GO! Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap en van het 
officieel en vrij gesubsidieerd onderwijs die 
rechtstreeks betaald worden door AgODi 
(het Agentschap voor Onderwijsdiensten). 
Zij krijgen in de loop van de maand maart 
2019 (vóór 31 maart) een aanvraagformu-
lier rechtstreeks toegestuurd van dit agent-
schap.  

Aanvraag vakbondspremie
Het VSOA-Onderwijs zorgt ervoor dat de vak-
bondspremie vóór 30 juni 2019 uitbetaald 
wordt aan de personeelsleden die aan de 
toekenningsvoorwaarden voldoen en die 
een behoorlijk ingevuld aanvraagformulier 
hebben ingediend. Hierbij moet de geijkte 
procedure worden gevolgd. U vindt deze 
procedure in detail terug op onze website 
http://www.vsoa-onderwijs.be/
Voor het referentiejaar 2018 bezorgen de 
instellingen aan de personeelsleden die 
onder hogervermelde categorieën vallen en 
die minstens één dag van het referentiejaar 
hebben gewerkt in de instelling een al ge-
deeltelijk ingevuld aanvraagformulier. Dit 
moet gebeuren na 1 januari 2019 en uiterlijk 
op 31 januari 2019. 

Controleer of de vooraf ingevulde gegevens 
op het u – al dan niet digitaal - toegezonden 
aanvraagformulier correct zijn, vul het for-
mulier daarna verder in en druk het desge-
vallend af. Vergeet het niet te dateren, te on-
dertekenen en er “gelezen en goedgekeurd” 
bij te noteren en stuur het dan via de post 
vóór 28 februari 2019 op naar:
VSOA-Onderwijs -  Vlaamse syndicale premie
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel

Gescande formulieren ons toegestuurd via 
fax of e-mail worden niet aanvaard! Een pa-
pieren versie van het aanvraagformulier is 
dus een vereiste om de premie te kunnen 
uitbetalen! 

Ilse DE PAUW 
Stafmedewerker



TIJDELIJKE ACTIE 
20% KORTING GEDURENDE HET EERSTE JAAR OP DE:

  BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

  MINI OMNIUM 

  MAXI OMNIUM

TIJDENS HET EERSTE JAAR KRIJGT U 20% KORTING OP DE PREMIE VAN 3 WAARBORGEN! 
U betaalt 20 % minder op de Burgerlijke Aansprakelijkheid, de Mini Omnium en/of de Maxi Omnium indien u een 
contract onderschrijft van 01/01/2019 t.e.m. 30/04/2019. 

ONTDEK OOK ONZE VERSCHILLENDE VOORDELEN EN KORTINGEN.
Lagere premie, snelle bijstand via de Actel Assist app 24u/24 en 7 dagen op 7, kilometerkorting, specifi eke kortingen 
indien garage, carport of rijhulpsysteem, …

MEER INFO OF EEN GRATIS VRIJBLIJVENDE OFFERTE?
Bel gratis naar ons contact center op 0800/23 230
of surf naar www.actela�  nity.be/vsoa/actie

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

EXCLUSIEF VOOR VSOA-LEDEN
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