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Syndicale premie 2019 4
Elk  jaar bezorgt de werkgever alle statutaire en contractuele personeelsleden 
van de openbare diensten een ‘aanvraag van de syndicale premie’ in het 
eerste kwartaal van het jaar.

De burger betaalt altijd de rekening 6-7-8
De slimme kilometerheffing. Het zoveelste politieke verdict om verder onze 
zakken leeg te halen! De realiteit is dat de Vlaamse regering vindt dat we meer 
moeten betalen om te mogen gaan werken. 

2018, het jaar van de non-realisaties 12-13-14
Op onderhandelingsvlak was 2018 het jaar van de belangrijke non-
realisaties en in een zekere zin ook het jaar van de stilstand.

Job in de kijker: cipier 20
Uit respect voor de vrouwen en mannen die zich dagelijks inzetten in deze 
job, en om een duidelijk beeld te geven over de ware toedracht van deze 
functie, is het ons een genoegen deze job eens in de kijker te plaatsen.  

Onderwijsassistenten 22
Met het pleidooi van Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor 
onderwijsassistenten wordt opnieuw het imago én de waardigheid van het 
lerarenberoep te kijk gezet. 
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EDITO

In juli vorig jaar ; keurde de Kamer van Volks-
vertegenwoordigers de wet goed die de unieke 
pensioenbetaling vastlegt. 
Voortaan zal elke gepensioneerde op een-
zelfde datum het geheel van de pensioenen 
ontvangen die zijn verschuldigd door de Fe-
derale Pensioendienst (FPD), dit ongeacht het 
pensioenstelsel (ambtenaren, werknemers of 
zelfstandigen).
Vanaf 1 januari is de Pensioendienst gestart 
met de unieke betaling van de pensioenen.

UNIEKE PENSIOENBETALING
De unieke betaling heeft enkel betrekking op de 
gepensioneerden die:

• één of meerdere ambtenarenpensioenen ont-
vangen in combinatie met één of meerdere 
pensioenen uit de andere stelsels. 

 Zij  ontvangen vanaf 1 januari 2019 alle pen-
sioenen die de Pensioendienst hen uitbetaalt 
op hetzelfde moment;

• één enkel ambtenarenpensioen op het einde 
van de maand ontvangen.    

Vanaf 1 januari 2019 wordt hun pensioen 
rond de 24e van de maand betaald.

In de betaalkalender vindt u de betaaldatums 
van uw pensioen(en) voor 2019. De kalender 
houdt rekening met de wijzigingen in de 
betaaldatums naar aanleiding van de start van 
de unieke betaling in 2019.

https://pdos-sdpsp.fgov.be/nl/pay/pay
https://www.onprvp.fgov.be/nl/pension/ 
paginas/onepayment 

HET VSOA WERKT AAN ZIJN 
VERKIEZINGSMEMORANDUM VOOR 

DE POLITIEKE PARTIJEN
De door het VSOA gesteunde oproep voor de algemene staking in de pri-
vésector kreeg ruime weerklank.  Op 13 februari was het land immers 
volledig verlamd. Alhoewel alle werkgevers en de federale regering de 
actie aanklaagden, draaide ze onmiddellijk positief uit: alle actoren gingen 
reeds de dag na die staking terug rond de tafel! En, na herberekeningen, 
blijkt dat de loonmarge nu van 0,8 tot boven 1% zou gestegen zijn. Mis-
schien het effect van Valentijn... 

Voor de openbare diensten ligt er niets in het vooruitzicht. Onze eis om 
de tweede pensioenpijler voor de contractuelen en het bevriezen van de 
vermindering van de voorkeurstantièmes te regelen, lijken te verzinken in 
het gebrek aan beleid wegens de lopende zaken. Over een mogelijk inter-
sectoraal akkoord zullen we maar liever zwijgen. Radiostilte! De openbare 
diensten zijn de eeuwige verliezers in het spelletje dat op Sinterklaas is 
ingezet en waarbij ze voor de gek worden gehouden.
Men voert niets dan symbolische dossiers uit. Een typisch voorbeeld: de 
ministerraad van vrijdag 15 februari besliste om het voorontwerp van wet 
over het halftijds pensioen in o.a. de overheidssector bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers in te dienen. Even er aan herinneren dat de drie 
vakorganisaties geen akkoord gaven, onder andere omwille van het risico 
dat de bestaande maatregelen inzake de eindeloopbaan niet zouden be-
houden blijven, dat het halftijds pensioen geen automatisch recht is en, 
vooral, dat dit discriminerend is voor een meerderheid van de vrouwen.  

Intussen zijn de politieke partijen voluit in verkiezingscampagne en we 
kijken nieuwsgierig uit naar wat hun betrachtingen zijn inzake openbare 
diensten en dienstverlening aan het publiek.  We zullen, zoals gebruike-
lijk, kritisch blijven over de inhoud. 
Van onze kant blijft het VSOA niet stilzitten, integendeel. We maken ge-
bruik van de huidige redelijke kalmte om het memorandum af te werken 
dat we aan de verschillende partijvoorzitters zullen overhandigen voor de 
verkiezingen van 26 mei aanstaande. 

"Digitalisering is een opportuniteit, maar 
je mag de perverse kant ervan voor de 

tewerkstelling niet wegmoffelen”
Bijzondere aandacht zal daarbij gaan naar de digitalisering en robotise-
ring van de samenleving in het algemeen, en van de openbare diensten in 
het bijzonder. Digitalisering en robotisering zijn immers een opportuniteit 
inzake schaalvoordelen binnen de openbare sector, ter verbetering van de 
dienstverlening aan het publiek.  
Men mag echter de perverse kant niet wegmoffelen. Die leidt tot de 
schrapping van talrijke banen. Slagen in de overgang naar de digitalise-
ring van de samenleving is een uitdaging die een goede voorbereiding 
eist. We hebben meer dan de indruk dat de overheid en de werkgevers 
onvoldoende rekening houden met personeelsgebonden aspecten. Het 
Proximus-dossier sterkt ons in die analyse en het toont aan tot welk soci-
aal bloedbad een te brutale technologische overgang kan leiden.  

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter
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ACTUALITEIT

SYNDICALE PREMIE 2019

Wat moet ik hiermee doen? Waar stuur ik het formulier naartoe?
Controleer of uw gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul 
aan in deel B.

Noteer je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet te ondertekenen!
Stuur het formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep.
Deze is gebaseerd op de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in de 
openbare diensten. Het correspondentieadres van jouw secretariaat vind 
je in de kolom hiernaast.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en onderte-
kende aanvraag naar je ACLVB-secretariaat. 
Doe dit vóór 1 juli 2019. Onze diensten staan verder in voor de betaling. 
We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het werk zodat 
uiterlijk op 31 december 2019 de laatste premie is betaald.

Opgelet: alleen originele formulieren komen in aanmerking. Dit houdt in: 
geen duplicaten, fotokopieën, gefaxte, gescande of gemailde documenten.

Je kan uiteraard ook altijd terecht bij jouw VSOA-afgevaardigde of bij het 
secretariaat van jouw VSOA-groep. (Zie kader hiernaast).

Wat bij niet-ontvangst van het aanvraagformulier?
Bij niet ontvangst of verlies van de aanvraag, onderteken je een verklaring 
op eer. Stuur de ondertekende verklaring op naar het secretariaat van uw 
VSOA-groep.

Hoeveel bedraagt de premie?
De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte regels 
die nauwgezet dienen opgevolgd. De betaling kan dan ook slechts ge-
beuren voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een mini-
mumbijdrage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 euro voor 
wie minimum 157,61 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2018. 
Wie minder bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onder-
staande tabel. 

MINIMALE BIJDRAGE 
REFERENTIEJAAR 2018 

SYNDICALE
PREMIE 2019

€ 157,61 € 90,00

€ 118,21 € 67,50

€ 78,81 € 45,00

€ 39,40 € 22,50

Elk  jaar bezorgt de werkgever alle statutaire en contractuele personeelsleden van de openbare diensten een ‘aanvraag 

van de syndicale premie’ in het eerste kwartaal van het jaar.

VSOA-SPOOR
Kantersteen 16 • 1000 BRUSSEL

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

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

Tel 02/201.19.77 • info@vsoa-g2.eu

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

VSOA-ONDERWIJS
Boudewijnlaan 20-21 • 1000 BRUSSEL

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

VSOA-PROXIMUS
Prinses Elisabethplein 12 • 1030 BRUSSEL

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

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

Tel 02/223.00.20 • post@vsoa.eu

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

Tel 02/513.05.55 • info@ro-vsoa.be

VSOA-DEFENSIE
Lozenberg 2 • 1932 ZAVENTEM

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

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

VSOA-POLITIE
Minervastraat 8 • 1930 ZAVENTEM

Tel 02/660.59.11 • info@vsoa-pol.be

SLFP-ENSEIGNEMENT
Rue du Commerce, 20 • 1000 BRUXELLES

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

Zo heet het boek van Lode Vanoost. In dit vlot en uit het hart geschreven stuk laat Lode niet minder dan 67 

overheidswerknemers aan het woord die de clichés over ambtenaren doorbreken. Zij ontkrachten spontaan met hun 

verhaal en gedrevenheid de stilaan onverwoestbare onwaarheden over wie zich quasi belangeloos inzet voor het 

algemeen belang.  

Onze secretaris-generaal Bea Foubert schreef ook 
een voorwoord in dit boek. En terecht: VSOA staat 
voor de verdediging van  het openbaar ambt, in 
onze visie van verantwoordelijkheid. ‘Tot uw dienst’ 
staat niet alleen vol boeiende getuigenissen uit de 
sector, maar is tevens een stevig en tegendraads 
pleidooi voor méér en niet minder openbare dienst-
verlening. We lezen ook over hun persoonlijke bele-
ving van de toegenomen besparingen die het werk 
moeilijker en stressvoller maken en over hun vrees 
voor privatisering. 

Ondanks dit alles blijven vuilnisophalers, verzor-
gers en verplegers, leerkrachten, militairen, politie-
mannen en -vrouwen, cipiers, … gemotiveerd en ten 
dienste van de burger. 
Zonder hen is er geen georganiseerde samenleving. 

Zonder hen is er geen democratie. Zonder hen is er 
geen rechtsstaat. Het algemeen belang is de motor. 

De auteur waarschuwt ook tegen het Trade in Ser-
vices Agreement, afgekort TiSA-verdrag, waarover 
niemand spreekt maar dat als een zwaard van Da-
mocles boven de hoofden van de overheden hangt:  
een wereldwijde, structurele en onherroepelijke 
privatisering van de openbare diensten dreigt en is 
nakend.

Het boek werd officieel voorgesteld op 6 februa-
ri met de steun van de drie overheidsvakbonden 
VSOA, ACV en ACOD en ligt in de winkel. Prijs 20 
euro.

Het is voorlopig alleen in het Nederlands uitge-
geven, maar VSOA zal de auteur een stuk op weg 
helpen met de Franse versie ervan. Dat is dus nog 
toekomstmuziek.

Voor een lezing over het boek en over het belang 
van openbare diensten in je streek, contacteer dan 
Lode via lode@dewereldmorgen.be. Hij komt graag 
zijn boek voorstellen.  

Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke

Lode Vanoost is 65 jaar en sinds september 
2018 gepensioneerd, maar blijft als vrijwilliger 
redactielid van www.dewereldmorgen.be, waar 
hij schrijft over zijn geliefkoosde onderwerpen, 
buitenlands nieuws en mediakritiek. 

Aandacht ook voor de openbare diensten, vooral 
dan het openbaar vervoer, waar hij niet alleen 
over schrijft maar overtuigd gebruiker van is.  

‘TOT UW DIENST’, DE ZEVEN ZONDEN 
VAN DE AMBTENAAR DOORPRIKT

© Cindy Willem
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Slimme kilometerheffing?

LRB

Dames en heren Ministers,
uw burgers betalen vandaag al de slimme kilo-
meterheffing! Kilometerheffing vrachtwagens: 
686 miljoen euro op een jaar tijd voor de schat-
kist van Vlaanderen.

De transportkosten werden hierdoor duurder 
waardoor de vervoerde producten ook een 
prijsstijging hebben ondergaan. Met andere 
woorden, de meerkost van de slimme kilome-
terheffing werd reeds doorgerekend aan de 
consument die (door de bijkomende belasting 
opgelegd door de Vlaamse regering aan de 
transportondernemingen) een hogere prijs be-
taalt voor zijn product. M.a.w. deze belasting op-
gelegd door de Vlaamse regering wordt betaald 
door de burgers van gans het land.

“Wat de regering ook maar 
beslist over wie of wat 

dan ook; de burger betaalt 
altijd de rekening”

Jobs jobs jobs! Niet enkel de Burger heeft pro-
blemen met het feit dat de regering schaamte-
loos in zijn zakken zit.
Ook Renta heeft forse bedenkingen bij de slim-
me kilometerheffing. Renta is de Belgische Fe-
deratie van Voertuigen Verhuurders waar direc-
teur F. Van Gool het volgende stelt:
“De autobelastingen (BIV + jaarlijkse wegenbe-

lasting) brengen 1,3 miljard euro in de Vlaamse 
schatkist. Op een totaal van een kleine 3,5 mil-
joen personenwagens ingeschreven in Vlaande-
ren betekent dat een gemiddelde inkomst van 
370 euro per voertuig per jaar. De regering zegt 
dat ze even veel in het laatje wil krijgen dan voor-
heen. Gemiddeld rijdt een auto 15.000 km in dit 
land. Stel dat elke straat, steenweg en snelweg 
betalend zou worden, dan moeten we rekenen 
op een gemiddeld tarief van 0,025 euro per ki-
lometer. Om het wat inzichtelijker te maken: voor 
1 euro mag u dan 40 kilometer rijden. De door-
snee woon-werk-afstand van een automobilist 
ligt rond de 25 km, dus 50 km H/T. Kostprijs per 
dag: 1,25 euro. Geen mens die echter kan zeggen 
vandaag hoe de files zijn samengesteld: hoeveel 
zuiver woon-werk-verkeer zit daartussen.”

DE BURGER BETAALT ALTIJD DE 
REKENING

De slimme kilometerheffing. Het zoveelste politieke verdict om verder onze zakken leeg te halen! De realiteit is dat de 

Vlaamse regering vindt dat we meer moeten betalen om te mogen gaan werken. Ook Brussel en Wallonië zijn bezig met 

nieuwe belastingen te ontwikkelen wanneer er op hun grondgebied met een auto wordt gereden. Anders gezegd gaan we 

niet één keer maar drie keer betalen om ons te verplaatsen in ons land om te mogen gaan werken. Ook voor het toerisme 

wordt dit een probleem. Diegene die vandaag nog pleiten voor confederalisme pleiten voor de ondergang van ons land 

en armoede bij de bevolking.
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LRB

Jobs jobs jobs
Wat betalen we vandaag om te mogen en te 
kunnen gaan werken?
Op ons loon betalen we zelf al bijna 50% be-
lastingen en daarbovenop om te kunnen gaan 
werken betalen we van ons netto overgehouden 
bedrag volgende kosten.
De situatie die wij schetsen over alleenstaan-
den, dan spreken we niet over enkelingen. In 
Vlaanderen spreken we over 185.000 alleen-
staande moeders en 35.000 alleenstaande va-
ders. Tegen 2030 wordt voorspeld dat wij evo-
lueren naar één miljoen alleenstaanden. 
Wij nemen als voorbeeld een alleenstaande 
moeder met één kind en een inkomen van 1500 
euro netto die zij verdient om één maand full-
time te gaan werken.

De mama voert haar kind naar de kinderopvang 
en betaalt gemiddeld 15 euro per dag:
• of 300 euro per maand dit betekent op jaar-

basis van 200 werkende dagen 3000 euro 
daar kan op jaarbasis voor warme maaltijd 
voor het kind nog eens 600 euro bijkomen;

• sommige besturen in Vlaanderen privatise-
ren de kinderopvang zodat in de komende 
jaren de burger nog meer zal betalen.

Diezelfde mama rijdt dan naar het station om de 
trein te nemen om naar haar werk te gaan. 
Als treinreiziger betaalt ze een gereduceerd par-
keertarief van 8 euro per dag. Omgerekend in 
een jaarabonnement 483,40 euro per jaar.
De alleenstaande mama met 1500 euro inko-
men heeft 50 euro per dag om te leven gedu-
rende een maand en om alle kosten te betalen 
inherent aan het leven. Huishuur, lening, gas 
elektriciteit, eten voor zichzelf en haar kind…
De realiteit is dat ze van haar netto bedrag aan 
inkomsten dagelijks een vaste kost heeft van 15 
euro kinderopvang + 8 euro parkeerkosten = 23 
euro dat de alleenstaande burger betaalt om te 
kunnen gaan werken.
Bedankt Ministers, bedankt Premier. Zorg voor-
al goed voor jullie zelf. 

Politieke vergoedingen
Zoals wij kunnen lezen in het jaarverslag van 
Proximus 2017 worden er politieke vergoedin-
gen uitbetaald van 186.244 euro bruto per jaar 
aan ex-minister Stefaan De Clercq als voorzitter 
van Proximus voor het bijwonen van 8 vergade-
ringen van de Raad van Bestuur en 11 bijeen-
komsten van comités. Dit betekent 9802 euro 
per vergadering. Premier, dan willen de burgers 

voor dit salaris of vergoeding, ook wel iets meer 
betalen. Minister Philippe De Backer, vindt u dit 
normaal terwijl uw burgers in de armoede wor-
den gedreven?

Jobs jobs jobs Premier = 1900 ontslagen
De politieke doelstelling is: “hoe meer jobs 
hoe meer we ze kunnen pluimen!”
Wie betaalt de factuur slimme kilometerheffing 
voor de bedrijfswagens?
Wanneer de werkgevers instaan voor de meer-
kosten van de slimme kilometerheffing voor de 
bedrijfswagens betekent dit bijkomende uitga-
ven voor de bedrijven of instellingen. Momen-
teel rijden er 5,7 miljoen wagens in ons land 
en daarvan zouden er 650.000 firmawagens 
rijden. M.a.w. mogen wij verwachten dat ook 
deze meerkosten voor de bedrijven zal worden 
verhaald op het duurder verkopen van hun dien-
sten of producten, met als gevolg dat ook hier 
de consument, naast de kilometerheffing van 
het transport, zijn eigen kilometerheffing ook 
nog eens de kilometerheffing van de bedrijfs-
wagens zal bij betalen.

Wordt gaan werken onbetaalbaar voor de 
burger?
Gaan wij naar een politiek waar gaan werken 
onbetaalbaar wordt? Zoals wij reeds eerder 
stelden in een vorige editie, wij keren terug naar 
het tijdperk van Priester Daens. Begint het er 
niet stilaan op te lijken dat de politiek bezig is 
met mensen met een lager inkomen te verplich-
ten om te kiezen naar het systeem van vroeger 
“Moeder aan de haard”? Met wat men verdient, 
de afhoudingen die wij nu reeds betalen, de bij-
komende kosten die men creëert om te kunnen 
gaan werken, de verhoogde accijnzen op diesel 
en daar nu bovenop de slimme kilometerhef-

fing? Dan gaat de burger werken om te overle-
ven en niet meer om normaal te kunnen leven. 
Dan maar schaamteloos pleiten voor flexibiliteit.
Op de duur zouden wij toch moeten geloven dat 
wij met meerderen moeten gaan werken, jobs 
jobs jobs, om onze democratie verder te kunnen 
betalen. Daarmee bedoelen wij om verder de 
meer dan 44.000 politieke mandaten verder te 
kunnen betalen met belastinggeld. 

Premier, Minister Bourgeois, 
Minister Schauvliege,
Is het ook jullie bedoeling een slimme kilometer 
heffing op te leggen aan de grote vervuilers? Of 
moet ook de burger hiervoor opdraaien?

Enorme uitstoot van zwaveloxide
De zeventien grootste containerschepen stoten 
samen net zoveel zwaveloxiden uit als alle au-
to’s die wereldwijd rondrijden. De scheepvaart 
zorgt voor ongeveer 3 procent van de wereld-
wijde CO2-uitstoot.
Dit is nefast voor de luchtkwaliteit. De meeste 
schepen varen op goedkope bunkerolie. Dat is 
een dikke stookolie die overblijft na de raffinage 
van autobrandstoffen. "In feite is het brandstof 
uit het afvalputje van de raffinaderijen", aldus 
de Nederlandse klimaatjournaliste Bernice 
Notenboom. De goedkope bunkerolie is zwaar 
vervuilend: per liter kan het tot 2.000 keer meer 
zwavel bevatten dan gewone diesel.
Vliegtuigen en schepen zijn grote vervuilers, maar 
zij maken geen deel uit van het klimaatakkoord 
van Parijs. Ed Nijpels (VVD Nederland) sprak daar 
onlangs, bij een symposium van de bank Triodos, 
zijn verbazing over uit. De voormalige milieumi-
nister speelt een centrale rol bij de lopende onder-
handelingen die moeten leiden tot een halvering 
van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. 
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LRB

Om de vervuiling door vooral zeeschepen te il-
lustreren zei hij: „De scheepvaart geeft evenveel 
uitstoot als alle auto’s van de hele wereld”.

Conclusie
De bewering dat zeeschepen voor evenveel uit-
stoot zorgen als alle auto’s bij elkaar klopt voor 
een deel. Als het om zwavel en stikstof gaat, is 
de vervuiling door schepen groter. Auto’s stoten 
echter weer twee- tot viermaal zoveel broeikas-
gas CO2 uit. We beoordelen de stelling dus als 
deels waar. Het ondoorzichtige en ongeregu-
leerde karakter van de scheepvaart hangt nauw 
samen met de mate waarin die industrie vervui-
lend is, en verdient daarom net zoveel aandacht. 
De helft van de 6.000 containerschepen staat 
geregistreerd in een ander land dan dat van her-
komst. De meeste (33 procent) staan geregis-
treerd in Panama. Terwijl noch de eigenaar, de 
bemanning, de route of de lading iets met Pana-
ma te maken heeft.

Hoe dat kan? Schepen kunnen na een eenvou-
dige registratieprocedure onder 'vlaggenstaten' 
als Mongolië varen, een land zonder zee dat toch 
een vloot heeft. ‘Flags of convenience’, ofwel 
'open registratie’, biedt allerlei voordelen: lage 
belastingen, goedkope arbeid (geen vakbonden) 
en geen onderhoudscontroles. Het grootste 
voordeel: die vlaggenstaten laten je met rust.
Premier, Minister Bourgeois hiervoor laten jullie 
het Belgische volk de rekening betalen!
Het is een feit, wij hebben de scheepvaart nodig 
om de industrie te laten draaien. Daarover zijn 
we het eens. ”Maar” vergeet vooral één ding niet, 
zonder de arbeiders die de producten maken die 
de scheepvaart moet vervoeren, wordt scheep-

vaart overbodig. Vinden jullie het verantwoord 
dat de arbeider extra belastingen wordt opge-
legd om te MOGEN werken met de kilometerhef-
fing of een vignet? 
Uw burgers, vooral de werkende klasse, worden 
extra belast zodat de industrie grote winsten kan 
maken. 
Wij ontkennen niet dat er een probleem is met 
de luchtkwaliteit, laat dat duidelijk zijn. Maar het 
is, politici, uw burgers bedriegen dat zij via ex-
tra belastingen het wereldwijd probleem gaan 
oplossen.
Zolang dit probleem, algemeen, op zijn minst op 
Europees vlak niet wordt aangepakt, laat staan 
op wereldniveau, heeft het geen enkele zin deze 
kwestie op de Belgische burgers te verhalen en 
hen extra lasten aan te rekenen. Dit is een roe-
keloos politiek beleid voeren dat de Belg niet 
verdient.

Blijf even stil staan bij volgende punten:
• je werkt en betaalt ongeveer 50% belasting 

op jouw prestaties;
• met die 50% resterende centen die je hebt ge-

spaard koop je een auto, meubelen enz. op die 
50% spaargeld die je van je loon overhoudt 
betaal je nog eens 21% btw bij aankoop van 
een product.

Maw per 1000 euro bruto dat je verdient door je 
geleverde arbeidsprestaties, ontvang je +- 500 
euro netto en op die 500 euro netto betaal je nog 
eens 21% btw.
Hoeveel heb je op jouw welverdiende 1000 euro 
reëel over? 395 euro.
Betaal daarvan nog uw kinderopvang uw par-
keergeld voor uw auto aan het station zoals 

hoger geschetst, de verhoogde accijnzen, een 
lening of huishuur, dan heb je geen ruimte meer 
om te ademen en als alleenstaande drijven de 
overbodige regeringen zijn burgers verder rich-
ting armoede.

Politici stellen in de politieke wiskunde dat de 
arbeider 50% overhoudt van zijn loon of wedde 
en dat de belastingen te hoog zijn. De gewone 
wiskunde die wij op school hebben geleerd stelt 
dat wij per 1000 euro dat wij verdienen nog 
39,5% overhouden. Dit noemt men de realiteit! 
De beweringen dat iedereen beter wordt van dit 
federale en Vlaams beleid is pure nonsens. 
Premier, 

Het liberalisme heeft altijd als doel gehad om 
het goede voor de hele samenleving te willen, 
niet slechts het goede voor een bepaalde belan-
gengroep. Dit is wat de Engelse utilitaristen be-
doelden met de idee van ‘het grootst mogelijke 
geluk voor het grootst mogelijke aantal mensen’. 
U bent toch Premier van alle Belgen? U moet niet 
ver gaan zoeken om 3% op uw BNP (Bruto Natio-
naal Product) te besparen zonder maar één bur-
ger pijn te doen die geen politiek mandaat heeft.
Dit is een nadenkertje, Premier, zoals wij dit in 
volkstaal zeggen. “Keer terug naar één regering 
en behoudt de eenheid van ons land”. Stop met 
ons land verder in een politieke chaos te storten 
en het nog verder onbestuurbaar te maken. 

Serge MEEUWS
Nationaal Voorzitter VSOA-LRB
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Er werd een planning uitgewerkt tot en met de 
maand juli 2019 om de verschillende materies 
van het nieuwe project aan bod te laten komen: 
werkgelegenheid, loopbaan, professionele reor-
ganisaties, lonen, sociale relaties enz.
Werkgelegenheid is onze eerste zorg. Zoals 
voorzien in het vorige Protocol van Sociaal Ak-
koord werd het effectieve personeel verminderd 
met ongeveer 8% in de periode 2016 en 2018. 
Wij willen dat de directie ons garantie biedt 

om de werkgelegenheid te behouden op het 
niveau van 30.000 medewerkers. Tegelijkertijd 
verwacht de directie een vermeerdering van de 
prestaties en de productiviteit, een stijging van 
het reizigersaantal en van de inkomsten en ver-
diensten. Gesterkt door de wens steeds meer 
te willen met minder middelen, is het niet rea-
listisch het personeel te motiveren om zo te in-
vesteren in het verbeteren van het imago van de 
maatschappij. Zonder rekening te houden met 

het feit dat men zich reeds op een slappe koord 
bevindt wat betreft de veiligheid voor sommige 
functies.

Aarzel niet om ons uw voorstellen en verwach-
tingen mee te delen (per mail; vsoa-slfp@b-rail.
be of telefoon: 02/213 60 60 – intern 911/46 
408), zeker als je vermoedt dat sommige maat-
regelen betrekking zouden hebben op sommige 
spoorwegcollega’s. 

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië klagen de 
personeelsleden aan dat zij niet worden ge-
hoord door hun hiërarchie. De uurroosters, de 
onzekerheid van hun job, de productiviteitspre-
mies die blijven dalen niet tegenstaande het 
geleverde werk, enz.
Wij betreuren ook het gebrek aan communi-
catie tussen de oversten en het personeel, 

De onderhandelingen voor het nieuwe Protocol van Sociaal Akkoord 2019 – 2021 zijn in februari 2019 van start gegaan in de 

schoot van het sturingscomité dat de representatieve organisaties en de leiders van de 3 spoorwegentiteiten samenbrengt. 

Voor de eerste maal zal het VSOA-Spoor mee onderhandelen.

ONDERHANDELINGEN NIEUW 
PROTOCOL VAN SOCIAAL AKKOORD

IN DE WERKPLAATSEN LOPEN SPANNINGEN HOOG OP 

Een primeur voor VSOA-Spoor 

Een paritaire werkgroep onderzoekt alle mogelijkheden voor een her-
waardering van het personeel “onderhoud sporen”
De drie representatieve syndicale organisaties onderhandelen reeds 4 
maanden met de directie van Infrabel over de nieuwe werkcondities voor 

het personeel van de onderhoudsploegen sporen. Infrabel had ondanks 
alle gerelateerde gevaren aan dit soort werk een onregelmatig regime 
voor ogen. Doch het laatste voorstel betreft een regelmatig regime met 
specialiteiten zoals voorzien in de artikels 41 en 42 van bundel 541. Door 
dit werkregime in te voeren kunnen er langere prestaties gedaan worden 
en zoveel mogelijk de tijd voor verplaatsingen te verminderen en tegelij-
kertijd het gemiddelde van 40u/week te respecteren en het toekennen 
van de reglementaire compensatiedagen.
De aangekondigde salarisverhogingen beginnen vanaf 749 euro netto 
per jaar voor de onderhoudsbediende sporen die geen opwaardering 
wenst en 4.000 euro netto per jaar voor de gespecialiseerde bediende 
onderhoud sporen. Voor de bedienden opgeroepen om een wachtdienst 
te verzekeren, worden de vergoedingen ook opgewaardeerd. 

HERWAARDERING ONDERHOUDSPLOEGEN SPOREN

vooral als het gaat over geplande investeringen. 
Nochtans zou het positief kunnen zijn voor het 
bedrijf als zij eerst het personeel raadplegen. 
Het welzijn van het personeel is nog steeds erg 
verwijderd van wat we zouden verwachten niet 
tegenstaande wat de wet voorschrijft….

Een delegatie van het VSOA-Spoor werd woens-

dag 30 januari ontvangen bij Gerd De Vos, Di-
recteur generaal NMBS-Technics.
Het verloop van de vergadering was zeer con-
structief. Gerd De Vos zal zich inzetten voor 
verbeteringen zoals wij met hem besproken 
hebben, in onder andere de organisatie van 
het werk binnen de ateliers alsook de her-
waardering van de ploegenpremies. 
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POST

Regelmatig vraagt de Europese Commissie aan hun “vast consultancy agentschap”, WIK Consult, studies 

om bestaande Europese regelgeving aan te passen.

STUDIE OVER WELKE POSTALE DIENSTEN 
GEBRUIKERS ECHT NODIG HEBBEN

Zo is er een studie lopende over de nood aan 
reglementering met betrekking tot cross border 
e-commerce (pakjes binnen de Europese Unie). 
Deze studie wordt in de loop van het eerste 
kwartaal van 2019 afgerond. Van zodra de re-
sultaten officieel zijn, volgt hierover meer. 
Op vraag van de Commissie, met als door de 
aanpassing of niet-aanpassing van de bestaan-
de postale directieve, wordt er door WIK Consult 
een studie opgestart over de postale noodzake-
lijkheden voor de gebruiker. Het gaat over wat 
er daadwerkelijk nodig is, en niet over wat de 
gebruiker graag zou willen. Dit is een wereld 
van verschil, bijv. voor een persoon wiens eni-
ge contact met de buitenwereld de komst van 
de postman-uitreiker is, is het noodzakelijk dat 
deze regelmatig langskomt. Ik bestel een pakje 
voor 22u en wil dat dit de volgende dag gele-
verd wordt, is in de meerderheid van de geval-
len een wens maar geen noodzakelijkheid.

Het team van onderzoekers bestaat uit een 
projectleider en 5 teamleden. De geografische 
scoop bestaat uit de landen van de Europese 
Unie (EU)/Europese economische ruimte (EER) 
en Zwitserland. De landen die tot de EER beho-
ren zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, 
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Grieken-
land, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, 
Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, 
Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk Polen 
Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Span-
je, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (Engeland, 
Schotland, Wales en Noord-Ierland) , Zweden.
(Wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn op 
de status van het Verenigd Koninkrijk is op het 
ogenblik van de redactie van dit artikel nog niet 
geweten)

Waarom wil men de postale directieve 
aanpassen?
De huidige postale directieve dateert van 1997 
en werd gewijzigd in 2002. De postale markt is 

ondertussen hard veranderd en een aantal lan-
den hebben intern al wetgevende maatregelen 
die een invloed op de universele dienstverle-
ning hebben genomen.

Enkele voorbeelden:
• in Denemarken komt de postman niet meer 

5 keer per week langs de brievenbus, maar 
slechts 1 keer per week;

• in Italië is de algemene regel “uitreiking 5 
keer per week” doch hierop zijn er tal van 
uitzonderingen voorzien. In plattelandsge-
bieden met minder dan 200 inwoners/m² is 
er geen uitreiking 5 keer per week, doch wel 
de ene week 3 dagen en de andere week 2 
dagen.

• in Nederland is er geen uitreiking op maan-
dag, met uitzondering van overlijdensbe-
richten en medische staaltjes die wel nog op 
maandag uitgereikt worden.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de 
redenen waarom de Europese Commissie het 
noodzakelijk acht om een studie uit te voeren.
De studie zal de noodwendigheden van de ge-
bruikers identificeren, de huidige postale direc-
tieve evalueren en aanbevelingen doen.

Wat gaat de studie juist doen?
De studie wil in eerste instantie de verschil-
lende gebruikersgroepen identificeren (verzen-
ders, ontvangers, kleine ondernemingen,… en 
nagaan welke diensten zij nodig hebben en tot 
welk doel. Dit kan gaan van het fysiek ontvan-
gen van correspondentie tot de digitalisering.
In tweede instantie wil men de kwetsbare ge-
bruiker in kaart brengen. Tijdens de studie zal 
moeten blijken wat juist kwetsbare gebruikers 
zijn, maar enkele voorbeelden zijn, woonplaats 
(iemand die in afgelegen streek of in de bergen 
woont, kan tot de kwetsbare groep behoren, 
verminderde mobiliteit, handicap, laag inko-
men, leeftijd,…)

In dit kader zal er ook nagegaan worden of de 
postale noden veranderen indien de kwetsbare 
gebruiker toegang heeft tot internet.
De scoop van de studie is dus breed en, indien 
blijkt dat de directieve moet worden aangepast 
kan dit verregaande gevolgen hebben op de 
huidige werkzaamheden van Bpost en andere 
postale operatoren.

Universele dienstverlening: richtlijnen
Eerst moet er bepaald worden wat de postale 
markt is.
Waar biedt de markt diensten aan die nodig zijn 
voor de gebruiker.
In welke gevallen komt de markt niet tegemoet 
aan de gebruikersnoden.
Vervolgens wordt de scoop voor universele 
diensten bepaald. Men kijkt welke impact er is 
als er geen universele dienstverlening zou zijn 
en wat de basisdiensten van een toekomstige 
universele dienstverlening moeten zijn.

Ten slotte kan men bepalen welke veranderingen 
in de universele dienstverlening nodig zijn om de 
gebruikersnoden te weerspiegelen.

Evaluatie van de wetgeving
De toepassing van de postale richtlijn is niet 
overal dezelfde. Daarom focust de studie zich 
ook op de nationale wetgeving en de impact van 
de marktontwikkeling binnen de EU.

Methodologie: hoe gaat WIK dit doen?
Het team van WIK gaat data gebruiken die nu 
al beschikbaar zijn (bijv. marktonderzoeken, 
wetgeving, statistieken, het nakijken van al be-
staande studies, enz.). Daarnaast gaat ze posta-
le stakeholders ondervragen en een open stake-
holder workshop organiseren om daarna tot een 
evaluatie te komen.
Wik verwacht 400 reacties van de stakeholders, 
wat o.i. bitter weinig is. De EU/EER-zone bestaat 
uit 28 landen.
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De stakeholders bestaan uit ministeries verantwoordelijk voor postale 
zaken, de nationale reguleringsorganisaties (Belgisch Instituut voor Post-
diensten en Telecommunicatie, kortweg BIPT voor België), nationale con-
currentie organen, nationale consumentenverenigingen, post, pakjes- en 
expresse operatoren, beroepsverenigingen, zakelijke en privé-verzenders, 
e-commerce verenigingen en de uitgevers.

Wanneer men de brede waaier van stakeholders bekijkt, dan is 400 wei-
nig, tenzij men 400 reacties per land verwacht, doch dit was bij de voor-
stelling van de studie allerminst duidelijk.
Er worden 120 interviews gedaan, wat voor het VSOA ook aan de lage kant 
is. Daarna volgen de evaluatie en de aanbevelingen.

De mogelijke aanbevelingen zijn:
• status quo, dit wil zeggen dat er niets moet veranderen aan de postale 

richtlijn;
• er zijn regelgevende (wetgevende) acties nodig;
• er zijn niet-regelgevende acties nodig.

Timing
• Identificeren van de universele diensten, de noden van de gebruikers 

en de kwetsbare gebruikers: februari t/m april 2019;
• Interviews: april t/m juni 2019;
• Publieke workshops: juni en september 2019;
• Definitief rapport: september 2019
• De publicatie van het rapport is gepland voor oktober 2019.

Oproep!
Het resultaat van deze studie kan een enorme invloed hebben op ons 
bedrijf. Daarom is het belangrijk dat er een correct beeld komt van 
de noden van de gebruiker in het algemeen en van de noden van de 
kwetsbare gebruiker in het bijzonder.

Indien u lid bent van een belangenvereniging voor gebruikers, kwets-
bare groepen of indien u mensen kent die hier lid van zijn of een der-
gelijke vereniging leiden, zet hen dan aan om aan de studie deel te ne-
men. De contactgegevens van WIK zijn via de volgende link te vinden
https://www.wik.org/index.php?id=33&L=1
De officiële benaming van de studie luidt “User Needs in the Postal 
Sector”.

Anderzijds zal het VSOA deze studie ook opvolgen en deelnemen aan 
de workshop.
Wij kunnen niet voorspellen wat het resultaat van de studie zal zijn. 
Doch wat het resultaat ook is, volgens ons is het belangrijk dat het 
resultaat en de gevolgen gebaseerd zijn op een correct en represen-
tatief onderzoek. Enkel dan kunnen er correcte conclusies getrokken 
worden. 

Informatiebrochure 2019 VSOA-Post

VSOA-Post geeft opnieuw een infor-
matieboekje uit met daarin de voor-
naamste reglementering in zakfor-
maat.
De brochure werd aangepast aan de 
nieuwe cao 2019-2020. De informatie 
in deze brochure is gebaseerd op de 
reglementering die van toepassing 
was op het ogenblik van de druk, en is 
onder voorbehoud van wijzigingen. In 
dit nummer van Argument vindt u uw 
informatiebrochure voor 2019 terug.
 

BROCHURE 2019
VRIJHEID EN SOLIDARITEIT
BROCHURE
VRIJHEID EN SOLIDARITEIT

www.vsoa-post.eu • post@vsoa.eu

SYNDICALE PREMIE 2019 - BPOST
Bpost verstuurt de formulieren voor het bekomen van de syndicale premie.
De vakbondsbijdragen die u betaalde via uw wedde (stelsel “bron”) 
staan niet langer vermeld op uw aanvraagformulier, maar wel op de be-
geleidende brief die u van bpost krijgt.

Opgelet: de bijdragen die u betaalde op een andere manier (via domici-
liëring, een bankopdracht, …) staan niet vermeld op deze bijlage.

Meer info over de formaliteiten leest u op pagina 4 van dit magazine.

Om de betaling af te handelen, moeten de formulieren uiterlijk 30 juni 
2019 toekomen bij onze diensten.

U kan uw originele formulier samen met de begeleidende brief waarop 
uw betaalde bijdragen staan ingevuld en ondertekend afgeven aan uw 
afgevaardigde, of opsturen naar ons secretariaat:

VSOA-POST
Dienst Syndicale Premies

Centrumgalerij blok 2 nr 244
1000 Brussel

Indien u geen formulier zou ontvangen hebben, neem dan contact op op 
het nummer 02/223 00 20 of via post@vsoa.eu.
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2018, HET JAAR VAN DE BELANGRIJKE 
NON-REALISATIES

Code(x) van het federaal openbaar ambt
De onderhandelingen werden in 2018 beheerst 
door de code(x). De ambitie van de code van 
het federaal openbaar ambt was alle regle-
menteringen te bundelen in één reglementaire 
tekst, van toepassing op zowel contractuelen 
als statutairen. Het huidige statuut zou worden 
vereenvoudigd en gemoderniseerd.
Tevens werd ingezet op het wegwerken van de 
verschillen tussen contractuelen en statutairen.
De insteek van het kabinet Vandeput ging er 
voornamelijk van uit om rechten van de statutai-
ren te ontnemen eerder dan bijkomende rech-
ten toe te kennen aan de contractuelen.
Langs vakbondszijde zagen wij een veel een-
voudigere oplossing: Maak alle contractuelen 
statutair en de verschillen zijn weggewerkt.

De eerste versie die we ontvingen was een 
ramp. Een tekst van enkele honderden pagina’s 
vol met fouten en anomalieën.
Tussen 18 april en 5 december waren er met 
het kabinet Vandeput niet minder dan 21 offi-
ciële vergaderingen en daarnaast ook nog een 
behoorlijk aantal informele contacten waarbij 
intens werd gedebatteerd over de voorgestelde 

wijzigingen en mogelijke alternatieven. De ver-
gaderingen waren bij momenten zenuwslopend 
en chaotisch. Meermaals moesten wij vaststel-
len dat de door het kabinet gegeven antwoor-
den in een volgende vergadering werden bijge-
stuurd of principieel werden genuanceerd.
De door minister Vandeput ingenomen uit-
gangspunten getuigden van weinig respect 
voor het openbaar ambt en het werk dat de fe-
derale personeelsleden verrichten.
Het VSOA heeft zich tijdens dit intens traject 
steeds constructief opgesteld en is er uiteinde-
lijk samen met onze confraters in geslaagd om 
de teksten bij te sturen. Bepaalde onderdelen, 
zoals het boek over de evaluaties en het onder-
deel over de re-integratie, werden op ons aan-
geven volledig herschreven en waren een grote 
verbetering.

Andere onderdelen waaronder de aanwervings- 
en bevorderingsproblematiek bleven onder-
maats en zouden resulteren in een openbaar 
ambt dat niet langer aantrekkelijk is.
Daarenboven bleven er belangrijke en onover-
komelijke knelpunten die het kabinet Vande-
put-Loones er absoluut wou doorduwen. Eén 

ervan was de beperking van de recuperatie tot 
maximaal 9 dagen.

Op 6 december zette minister Loones de on-
derhandelingen eenzijdig stop en werd ons 
gevraagd binnen de 15 werkdagen een officieel 
standpunt in te nemen.

9 december stapte de N-VA uit de regering om-
wille van het migratiepact.
Wij kregen een nieuwe minister, mevrouw Sop-
hie Wilmès: een frisse wind. Er werd eindelijk 
aandachtig en met veel respect naar ons geluis-
terd.
De rest is geschiedenis, de regering nam ont-
slag en met een regering in lopende zaken komt 
de codex er niet.

De codex was gericht op de contractualisering 
van het openbaar ambt
Het zomerakkoord van 2017 kondigde reeds 
aan dat de wetgeving zou worden aangepast 
om voor aanwerving van nieuwe personeelsle-
den prioriteit te geven aan contractuelen om de 
overheid efficiënter en flexibeler te maken.
Blijkbaar was de regering overtuigd dat de vas-
te benoeming een flexibel personeelsbeleid in 
de weg staat. Bij de FOD Financiën konden wij 
tijdens de kantelingen ondervinden dat het te-
gendeel waar is.
In tegenstelling tot contractuelen heeft geen en-
kele statutair een arbeidscontract. Het statuut 
wordt van bovenaf opgelegd en de overheid kan 
éénzijdig beslissen het statuut te wijzigen. Flexi-
bel personeelsbeleid is juist eenvoudiger met 
statutairen dan met contractuele werknemers. 
Bij contractuelen is er wederzijdse toestemming 
nodig om elke individuele arbeidsovereenkomst 
te wijzigen.
Het probleem is dat contractuelen bij de over-
heid in België eenzijdig worden benaderd, alsof 
het statutairen zijn.

Op onderhandelingsvlak was 2018 het jaar van de belangrijke non-realisaties en in een zekere zin ook het jaar van de 

stilstand.
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Met uitzondering van gezagsfuncties zouden er enkel nog contractuelen 
worden aangeworven. De huidige statutairen die een contractuele functie 
zouden opnemen dreigden na maximum 4 jaar te moeten kiezen en hun 
statutaire benoeming te verliezen.

Tal van bepalingen in de code waren gericht op de contactualisering en 
als dusdanig in strijd met de wet van 22 juli 1993 die als regel de statu-
taire aanwerving oplegt en contractuele tewerkstelling slechts toestaat in 
bepaalde uitzonderingsgevallen.
De Raad van State heeft intussen geoordeeld dat de piste van de contrac-
tualisering ongrondwettelijk is. Deze komt er dus voorlopig niet.
Indien deze plannen in de toekomst toch worden gerealiseerd, ligt de 
weg open naar privatisering voor alle overheidstaken waarvan de rege-
ring meent dat deze geen deel uitmaken van de kernopdrachten van een 
overheid.
Het internationale handelsverdrag TiSA (Trade in Services Agreement) 
waarover u in Argument van februari 2018 een artikel kon lezen, zal zeker 
dienstig zijn om een dergelijk scenario te realiseren.
Het VSOA wil meewerken aan een modernisering van het statuut. Echter, 
een contractualisering van het openbaar ambt is voor het VSOA niet de 
oplossing.

Einde van het ziektekapitaal?
Het ziektekapitaal is een systeem waarbij de ambtenaar gedurende zijn 
loopbaan jaarlijks een aantal dagen opspaart en aldus een krediet op-
bouwt.
Wanneer de ambtenaar ziek is, vermindert het krediet met het aantal 
ziektedagen. Zolang het krediet niet is opgebruikt, ontvangt de ambte-
naar tijdens de ziekteperiode 100% van zijn wedde. Eens het krediet is 
opgebruikt, impliceert ziekte een terugval op 60% van de wedde, de zo-
genoemde disponibiliteit.
Eigenlijk is dit systeem een soort verzekering tegen inkomensverlies.
In het ontwerp van codex werden de bestaande bepalingen over het ziek-
tekapitaal opgenomen in de overgangsmaatregelen. Dat dit systeem zou 
afgeschaft worden, werd aanvankelijk in alle toonaarden ontkend.
De begrotingsnotificaties van 26 juli 2018 brachten duidelijkheid over de 
echte plannen van minister Vandeput. Het ziektekapitaal zou voor alle fe-
derale ambtenaren en voor de bijzondere korpsen vanaf 1 januari 2019 
verdwijnen.

Met meer dan 10.000 waren we op de betoging van 28 september, een 
duidelijk signaal!

Minister Vandeput gaf ons echter niet de indruk te willen luisteren.
Doordat de ontwerpteksten voor zowel het federaal openbaar ambt als 
voor de bijzondere korpsen samen op de ministerraad moesten bespro-
ken worden, kon tijd worden gewonnen.

Tijd brengt raad en intussen is ook bij de politieke actoren het besef ge-
groeid dat deze verzekering tegen inkomensverlies een essentieel onder-
deel van onze verloning is dat niet zomaar kan worden afgeschaft.

KB Mandaatfuncties
Het KB Mandaatfuncties hield mede een beperking in van het aantal man-
daatfuncties voor stafdiensten tot drie: één voor de stafdienst P&O, één 
voor de stafdienst ICT en één voor de stafdienst Begroting en Beheers-
controle.
Het VSOA argumenteerde dat het behoud van een afzonderlijke Stafdienst 
Logistiek zeker zinvol is voor een grotere FOD met tal van standplaatsen 
buiten Brussel.

Nog voor dit KB werd gepubliceerd, handelde de FOD Financiën proactief 
en werd onze stafdienst Logistiek afgeschaft.
Intussen is duidelijk dat de publicatie van het KB Mandaatfuncties er in de 
nabije toekomst niet komt. De Raad van State had namelijk een ellenlange 
lijst met opmerkingen op het ontwerp.

De FOD Financiën handelde voorbarig. De stafdienst Logistiek bestaat 
niet meer. De facilitaire diensten werden ondergebracht onder de staf-
dienst Begroting en Beheerscontrole en zullen in 2019 een herstructu-
rering ondergaan.

Zware beroepen
In mei 2018 kwam er voor de federale overheid een lijst van zware beroe-
pen tot stand.
De nieuwe regeling zou samenhangen met de afschaffing van de prefe-
rentiële tantièmes, die zijn vervangen door coëfficiënten.

Er werden vier algemene criteria weerhouden die een zwaar beroep de-
finiëren:
fysiek belastend werk (bijv. buitenwerk in weer en wind); belastende 
werkorganisatie (bijv. onregelmatige uren en shiften); verhoogde veilig-
heidsrisico’s (bijv. gewapende diensten) en tot slot mentale of emotionele 
belasting. Het laatste criterium telt enkel mee als nog een ander criterium 
geldt.
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Stefaan Slaghmuylder, Nationaal voorzitterMichel Schleypen, Ondervoorzitter 
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Afhankelijk van het aantal criteria wordt een co-
efficiënt van 1,05; 1,10 of 1,15 gegeven aan het 
zwaar beroep.
Voor de D&A heeft de FOD Financiën in samen-
werking met de representatieve syndicaten 
proactief een gemotiveerd dossier opgesteld 
dat aantoont dat een beperkte groep douaniers 
voldoet aan de vier criteria. De minister van Pen-
sioenen weerhield echter slechts twee criteria. 
Onbegrijpelijk, zeker als de vergelijking wordt 
gemaakt met de weging van andere beroepen 
binnen de overheidssector.
Een definitief ontwerp van wet over de nieuwe 
pensioenen is er nog steeds niet.
Omwille van een graduele verlaging van de 
coëfficiënten welke werd ingevoerd door de re-
gering Di Rupo dreigen alle betrokkenen tegen 
2022 nog slechts een coëfficiënt van 1,05 over 
te houden.

Verhoging personeelskredieten met oog op de 
Brexit
De FOD Financiën verloor de laatste jaren bij-
zonder veel personeel. Niet enkel omwille van 
de budgettaire beperkingen maar ook door de 
overdracht van bepaalde fiscale materies van 
het federale niveau naar de Gewesten. De her-
tekening van de federale overheid resulteerde 
daarbovenop in een aantal transferten naar 
andere FOD’s. We zijn nu nog met minder dan 
22.000 VTE’s, een vermindering met meer dan 
1/3 te opzichte van 10 jaar geleden.

De laatste jaren zijn de personeelsplannen niet 
gebaseerd op de effectieve behoeften maar 
gaan deze uit van lineaire budgettaire bespa-
ringen van toepassing voor heel het openbaar 
ambt. De beperkte vervanging van de pensio-
neringen heeft bij de FOD Financiën een grotere 
dan gemiddelde impact omwille van een ver-
grijsd personeelsbestand.
Het gevolg is een steeds krapper wordende per-
soneelsbezetting wat zorgt voor kritische situa-
ties op de operationele diensten.
Deze personeelstekorten worden deels opge-
vangen door “downgrading” van de taken, wat 
neerkomt op extra budgettaire besparingen op 
de rug van het personeel.
Wij kregen in 2018 een bijkomend uitgavenkre-
diet bestemd voor de 1-op-1 vervanging van de 
controlefuncties. Dit krediet is echter totaal on-
toereikend en slechts een druppel op een hete 
plaat.
Aan de AA D&A werden in 2018 nul extra mid-
delen toegekend voor het op peil houden van de 

shifters en ook voor de benodigde personeels-
leden voor de Brexit kreeg de AA D&A in het 
personeelsplan van 2018 nihil extra middelen.
Al deze functies moesten worden ingevuld met 
de bestaande personeelsenveloppe waardoor 
dit te laste zou komen van wervingen en ver-
vangingen op de andere douanediensten en de 
werking van deze diensten onvermijdelijk verder 
zou afbrokkelen.
Maar er is goed nieuws, de ministerraad besliste 
op 18 januari 2019 eindelijk dat normaliter het 
volledige extra budget dat nodig is voor de 386 
bijkomende personeelsleden, wordt voorzien 
tegen 2020. Ik weet het, dit klinkt nogal onze-
ker, maar bij politieke beloftes is enige voorzich-
tigheid geboden.
In een commerciële onderneming kijkt een goed 
manager niet enkel naar de uitgavenzijde van 
zijn balans, maar primeert de aandacht voor de 
inkomstenzijde.
De politiek zou beter tot het besef komen dat 
de FOD Financiën één van de belangrijke over-
heidsdiensten is die er voor zorgt en er over 
waakt dat er inkomsten in de schatkist terecht 
komen. Er werd dermate gesneden in de per-
soneelsbudgetten dat het effect riskeert in de 
negatieve zin meer dan omgekeerd evenredig 
voelbaar te zijn aan de inkomstenzijde.

2019 kondigt het jaar aan van de Redeployment
De kanteling bij de FOD Financiën werd door-
kruist door de afschaffing van de gecertificeerde 
opleidingen en een nieuwe loopbaan voor het 
volledig openbaar ambt.
De rechtzetting van de anomalieën voor de 
A23’s kan toegevoegd worden aan het lijstje 
non-realisaties van 2018. De betrokkenen kre-
gen eindelijk in januari 2019 hun achterstallen 
uitbetaald.
Bij de FOD Financiën hebben de kantelingen 
niet alleen de personeelsleden doen wankelen, 
ook onze FOD zelf balanceert nog steeds op een 
slappe koord.
Voor een groot aantal personeelsleden loopt 
de werkdruk dermate hoog op dat zij niet kan-

telen, maar dol draaien. Anderen klagen dat 
zij met hun vingers moeten draaien omdat de 
programmatuur het voor de zoveelste keer laat 
afweten of simpelweg omdat ze onvoldoende 
werk krijgen.
Redeployment lijkt de mirakeloplossing.
Onder het mom van digitalisering en aan de 
hand van vage nota’s over een werklastmeting 
die is gebaseerd op onduidelijke criteria conclu-
deert de overheid dat er op een aantal diensten 
te veel personeel zit.
Er worden dan vrijwilligers gezocht om te mute-
ren naar andere diensten, in een andere functie. 
De AA Thesaurie en AA Patrimoniumdocumen-
tatie passeerden reeds de revue.
Bij de ene administratie werden de vrijwilligers 
aangeduid of minstens zwaar onder druk gezet: 
een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.
Bij de andere administratie lijkt het manage-
ment een globaal pragmatisme te willen han-
teren teneinde voor alle personeelsleden een 
aanvaardbare oplossing te vinden.
De AA Fiscaliteit kan als volgende aan de beurt 
zijn. Een studie zou aantonen dat er op een aan-
tal afdelingen niet minder dan 600 personeels-
leden te veel zijn. 400 ervan zou men willen 
overplaatsen naar andere diensten.
De belastingdiensten zouden tegen 2025 volle-
dig digitaal en papierloos moeten functioneren. 
Om volledig te digitaliseren is volgens Hans 
d’Hondt een kwantumsprong nodig. Enerzijds 
houden wij ons hart vast, anderzijds hebben wij 
er met de Overheidsmanager van het jaar ver-
trouwen in dat dit in goede banen zal worden 
geleid, en dat met de bekommernissen van het 
personeel rekening zal worden gehouden. 

Wij durven er ook niet aan twijfelen dat ICT er 
over zal waken dat de programma’s effectief 
draaien.

Wij zullen zien, … zei de blinde … 

Stefaan SLAGHMUYLDER
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën
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NICOLE HERTOGHS, DE NIEUWE 
NATIONALE VRIJGESTELDE

PASCALE VOLKAERTS, VERSTERKING 
VAN HET SECRETARIAAT

Begin november van vorig jaar organiseerde 
VSOA-Proximus selecties voor een nieuwe nati-
onale vrijgestelde. Nicole Hertoghs haalde het. 
Haar voorganger Luc Vincent, die vele jaren voor 
het VSOA werkte, geniet nu van een welverdien-
de rust.
Maar wie is Nicole Hertoghs? Op 1 december 
1993 begon Nicole Hertoghs bij Belgacom 
als vertaalster-tolk. Ze mocht al meteen in het 
Frans voor de Raad van Bestuur tolken en ver-
taalde hoofdzakelijk naar het Nederlands voor 
het Directiecomité alhoewel de taal van haar 
diploma Frans is!
Na een paar jaar binnen Group Communications 
vroeg ze zelf om overgeheveld te worden naar 
de officiële vertaaldienst van Belgacom. Dit 
team, onder leiding van Laurent Libert, zat toen 
in een herenhuis in de Paleizenstraat.

Pen en papier
Nicole: "We vertaalden toen nog op papier! Maar 

dat heeft niet zo lang geduurd. Onze vellen pa-
pier werden al gauw vervangen door computers. 
Het was een grote verandering voor de oudere 
vertalers die hun hele leven lang schriftelijk met 
pen en papier hadden gewerkt. Belgacom heeft 
toen het PTS-plan uitgewerkt, opdat zij onder 
gunstige voorwaarden, de onderneming op een 
deftige manier konden verlaten. Veel oudere 
vertalers ondervonden moeilijkheden om met 
een computer te vertalen."
Als tolk heeft Nicole ook de gelegenheid gehad 
om de onderhandelingen binnen de SOC-werk-
groep te volgen. De onderhandelaars voor het 
VSOA van toen waren Luc Vincent en onze be-
treurde Luc Volkaerts. "Het was een plezier om 
met hen samen te werken", herinnert ze zich 
nog. 

In 1997 sloot Luc Vincent Nicole bij het VSOA 
aan. In juli 2010 reageerde Nicole positief op 
een oproep van het VSOA om afgevaardigde 
te worden. Als bijzitter in de Raad van Beroep 
kreeg ze toen de gelegenheid om medewerkers 
in het kader van hun evaluatie en andere dos-
siers te verdedigen.
Een paar jaar later werd Nicole hoofdafgevaar-
digde en ingezet om onze vakbond op de Wel-

come Days te vertegenwoordigen, en als obser-
vator op het Job Center.
In 2016 werd ze verkozen als Franstalige ad-
junct-secretaris voor het District 3 en op 8 okto-
ber jl. opnieuw, maar dit keer effectief, voor een 
periode van 6 jaar.

Nieuwe uitdaging
Nicole: "Eind oktober 2018 was het Nationaal 
Secretariaat op zoek naar een nieuwe nationale 
vrijgestelde, een functie waarop ik solliciteerde. 
Na 25 jaar te hebben vertaald is dit voor mij een 
nieuwe uitdaging. De keuze was niet gemak-
kelijk omdat ik hele fijne collega's achterlaat 
en nog steeds graag vertaal, maar mij meer 
investeren in de vakbond om de belangen van 
onze leden te behartigen spreekt mij ook enorm 
aan. Als tolk in de SOC-werkgroep had ik nooit 
genoeg tijd om de dossiers te lezen, laat staan 
te analyseren en te bestuderen. Daar komt nu 
verandering in. Ik verheug me niet alleen om nu 
meer tijd te hebben om de belangen van onze 
leden te behartigen, maar ook om onze leden 
persoonlijk te ontmoeten tijdens vergaderingen 
en verplaatsingen."
We wensen Nicole veel succes in haar nieuwe 
functie. 

PROXIMUS

Daarnaast willen we een andere collega in de bloemetjes zetten: 
Pascale Volkaerts .

Pascale, die al heel wat jaren hoofdafgevaardigde van het district Brus-
sel is, aanvaardde een grote uitdaging. Voortaan zal ze gedetacheerd 
zijn om ons nationaal secretariaat te versterken. 

Pascale: "Ik ben bij Belgacom binnengekomen als V6 in het Winback 
Team. Daarna werkte ik bij het NCC onder CBU als V5 (FOS voor de grote 
klanten). Nadien bekleedde ik een 2A-functie binnen het Enterprise Care 
Team (ECAT) van EBU.

Bij het VSOA ben ik al meer dan 7 jaar lang secretaris voor het district 3. 
Ik ben ook titularis voor het LPCSW (Lokaal Paritair Comité voor Sociale 

onderhandeling en Welzijn op het 
werk) en titularis voor het Job Cen-
ter. Als vrijgesteld hoofdafgevaar-
digde zal ik me nog meer kunnen 
inzetten voor de werknemers van 
Proximus, om hun vragen te beant-
woorden, hun problemen trachten op te lossen, enz. Mijn bestaande 
taken zal ik behouden en ik zal ook het VSOA nationaal bijstaan. Ariane 
Goyens, regionaal vrijgestelde, zal ik helpen in het kader van verschillen-
de dossiers, evaluaties, enz. Ik zal ook terug meer tijd hebben om nieuwe 
leden te werven. Ik ben enorm blij me volledig te kunnen inzetten voor 
de leden van het VSOA.

We wensen Pascale ook veel succes in haar nieuwe functie. 
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LEDEN IN DE KIJKER

Deze maand wordt Jan Kerkhofs, met pensi-
oen sinds 1 december 2018, in de kijker ge-
plaatst. Hij liep in de sporen van zijn vader. 
Zijn verlangen om Defensie te vervoegen werd 
hem ingegeven door zijn vader, die toen zelf 
bediende was bij Defensie. 

Zijn loopbaan
Laten we even terugblikken op 37 jaren dienst 
binnen Defensie met verscheidene mutaties 
en bevorderingen. Een voorbeeldige loop-
baan. Jan begon zijn loopbaan als meester-
gast (huidig niveau D) op 13 november 1978 
bij CDSCA om eind 2018 te eindigen op niveau 
A3. 

Hij bleef maar heel even bij CDSCA want na 6 
weken stapte Jan over naar het Nationaal Geo-
grafisch Instituut. 

In 1980 slaagt hij in de examens om niveau 
C te worden. Hij moet dan Defensie verlaten 
want er wordt hem een statutaire baan aange-
boden binnen het Ministerie van Onderwijs in 
Brussel. Na 6 maanden en het slagen in een 
examen wordt Jan benoemd en hij dient on-
middellijk een aanvraag in tot mutatie naar 
Defensie. “Ik heb altijd bij Defensie willen wer-
ken zoals mijn vader, ik kende zijn collega’s, en 
hij was zelf altijd heel tevreden over zijn werk 
binnen Defensie” 

Hij komt dan terecht in Evere en een maand la-
ter verkrijgt hij een mutatie naar Saffraanberg 
(Sint-Truiden). Hij zal er werken in het tucht-
bureau (heden ons CSM-bureau) tot in 1998.

In 1984 bereidt Jan zich voor op het examen 
van onderbureauchef. “Dat examen was niet zo 
eenvoudig, ik heb de principes van de Grond-
wet en van het recht moeten aanleren even-
als het Camu-statuut van 2 oktober 1937”. Hij 
slaagt in het examen en hij verkrijgt zijn eerste 
echte bevordering op 1 maart 1985. “Ik was de 

jongste onderbureauchef in Saffraanberg en 
met die graad kreeg ik voortaan toegang tot 
de mess Officieren”, herinnert Jan zich met veel 
humor. 

Gedurende meerdere jaren zet Jan zijn loop-
baan tussen haakjes om zich met zijn gezin 
bezig te houden en om zijn echtgenote te 
helpen bij het opstarten van haar activiteit als 
zelfstandige. 

Later beslist hij deel te nemen aan de examens 
van niveau A. Zijn vader zal hem trachten te 
overtuigen van het niet te doen, maar niets 
zal hem tegenhouden. Hij zal zonder probleem 
slagen in het theoretisch gedeelte maar hij zal 
zakken voor het mondeling gedeelte. Hij was 
ontgoocheld door deze mislukking. Hij zal pas 
na 6 jaar opnieuw proberen en dit keer loopt 
het goed voor Jan die niveau A wordt op 1 april 
1998.

Omwille van zijn benoeming tot adjunct-advi-
seur (huidige graad van attaché) muteert Jan 

naar Evere. Toen werkte het burgerpersoneel 
onder het algemeen bestuur burger en Jan zal 
er dezelfde post bekleden als zijn vader 20 jaar 
vroeger. 

”Hij stelt verrassend 
vast dat daar niets is 

veranderd sinds 20 jaar”
 
Vanaf dat ogenblik zal Jan hoofdzakelijk aan-
gelegenheden behandelen die betrekking 
hebben op het burgerpersoneel. Volgens Jan 
was daar vernieuwing nodig en hij zal er ac-
tief aan deelnemen met het voorstellen van 
nieuwigheden en met het reorganiseren van 
de dienst opdat iedereen polyvalenter zou 
kunnen zijn.

Die vernieuwing zal ook plaatsvinden ener-
zijds met de Copernicushervorming die werd 
ingevoerd door de minister voor het Openbaar 
ambt Luc Vandenbossche en anderzijds met 
de komst van de unieke structuur van minister 
Flahaut binnen Defensie in 2002. Dan zullen 
veel veranderingen komen voor het personeel 
van het Openbaar ambt, en dus ook voor het 
burgerpersoneel van Defensie. 
Het algemeen burgerlijk bestuur dat volledig 
los van de militairen werd beheerd, verdwijnt 
om plaats te ruimen voor de nieuwe dienst 
HRG/Civ (tegenwoordig HRB/Civ) onder een 
gemeenschappelijke leiding militair/burger, 
de DGHR en daar zal Jan zijn loopbaan verder-
zetten tot in 2009.

In 2009 verkrijgt hij een mutatie naar Saffraan-
berg waar hij de functie als 2e Comd van het 
departement support zal bekleden en waar hij 
de hiërarchische overste zal zijn voor heel het 
burgerpersoneel in de provincie Limburg en 
enkele burgers die werkzaam zijn te Rocourt 
en Bevekom.

In ons maandblad van deze maand en van volgende maand stellen we twee leden uit het burgerpersoneel die onlangs 

met pensioen gingen in het daglicht. Elk van hen kende een heel verschillend verloop in zijn loopbaan binnen Defensie 

en beiden waren actieve lokale afgevaardigden van onze organisatie sinds meerdere jaren. 
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Onlangs kwam het militair onderhandelingscomité bijeen om een nieuwe 

toelage telecommunicatie te verlenen. Dit komt overeen met 15 euro netto.

Zijn activiteit als afgevaardigde
Jan werd lokaal afgevaardigde binnen onze 
organisatie in 2008. Hij werd aangesproken 
door onze collega’s tijdens een overleg over re-
glement A12/1 met het oog op de toepassing 
ervan op het burgerpersoneel. 

“De reden voor mijn inzet 
als afgevaardigde binnen 
het VSOA-Defensie was 

voor de verdediging van het 
personeel”, herinnert Jan.

Zijn toekomst
“Ik wil voluit van het leven en van mijn familie 
genieten.” Jan houdt zich nu samen met zijn 
echtgenote veel bezig met zijn kleinkinderen, 
een bijna voltijdse job die hij met veel genoe-
gen uitoefent.

Het slotwoord
“Ik ben heel blij met mijn loopbaan binnen 
Defensie al heeft het veel werk gekost. Ik stel 
sterk op prijs dat Defensie me de mogelijkheid 
heeft geboden om te evolueren”, onderstreept 
een erkentelijke Jan. Hij vreest echter dat met 
de komst van de Codex dergelijke loopbaan-
mogelijkheden in de toekomst niet meer mo-
gelijk zullen zijn.  

VERGOEDING DATACOM
NICE TO KNOW

Met welk doel?
Het doel is de interne communicatie alsook 
het administratief beheer van Defensie te opti-
maliseren. Daarom is het aangewezen dat elke 
militair over zijn eigen smartphone beschikt. 
Elke militair zal, op deze manier, onafhankelijk 
van de omstandigheden waarin hij zich be-
vindt, maximaal profiteren van de verschillen-
de gedigitaliseerde informatiekanalen. 
Hij zal ook kunnen gebruik maken van de 
verschillende applicaties, ontwikkeld door 
Defensie in het kader van zijn eigen functio-
neren. Deze smartphone kan dus door de mili-
tair gebruikt worden om verlofaanvragen in te 
dienen, om nieuwe kledij te bestellen, om de 
informatie te ontvangen die binnen Defensie 
wordt verspreid,….

Inbreuk op privacy
Wat is de impact op de inbreuk op de privacy 
en de "contactmogelijkheden" die dit met zich 
mee zou kunnen brengen? 

Op deze vrees reageerden de piloot van het 
dossier en de directeur-generaal van Human 
Resources (DGHR) direct negatief. Dit initia-
tief houdt op geen enkele manier aanvullende 
verplichtingen in zoals constant bereikbaar 
zijn zonder op een specifieke rol te staan.

NB: Er is geen verplichting om een 
smartphone en/of abnnnement te bezitten

Vanaf wanneer toegepast?
Het in werking treden is a priori gepland voor 
1 april 2019, daarom zal de vergoeding wor-
den betaald met de verwerking van eind april.
We juichen het initiatief van DGHR toe die 
momenteel de wil vertoont om vooruit te wil-
len gaan met het personeel van Defensie. We 
hopen dat dergelijke initiatieven vanzelfspre-
kend zullen worden uitgebreid tot het burger-
personeel in het Departement. 

Boris Morenville

Ben je verhuisd, heb je een nieuwe 
bankrekening, werd er een kindje 
geboren, deed je mutatie of is je 

e-mailadres veranderd? 
Breng ons via admin@vsoa-defensie.be 

op de hoogte van je actuele situatie, 
enkel zo kunnen wij je een goede 

service blijven garanderen. 

Wijzigingen? 
Vergeet

VSOA-Defensie
niet!
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TOENAME VAN PSYCHOSOCIALE 
RISICO’S OP HET WERK

Psychosociale risico’s (PSR’s) laten zich echter 
niet zo gemakkelijk identificeren. Hun bronnen 
zijn veelzijdig en gevarieerd, en de gevaren ko-
men voor op alle niveaus van de organisatie.
Een recent uitgevoerde psychosociale risicoana-
lyse bij het personeel van de Federale Politie leg-
de toch een aantal pijnpunten bloot. Ook in een 
aantal lokale politiezones werden al dergelijke 
risicoanalyses uitgevoerd, of werd er een me-
dewerkerstevredenheidsenquête (MTO) afge-
nomen. Wij raden onze leden aan steeds deel te 
nemen aan deze bevragingen en zo waarheids-
getrouw mogelijk te antwoorden op de gestelde 
vragen. Het is aan de hand van de resultaten van 
dergelijke analyse dat wij als lid van het comité 
voor preventie en bescherming op het werk een 
onderbouwd advies kunnen verstrekken.

Wat zijn psychosociale risico’s?
Psychosociale risico’s (PSR’s) worden gedefini-
eerd als de waarschijnlijkheid dat één of meer 
werknemers psychische schade ondervinden die 
al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke 
schade als gevolg van de blootstelling aan een 
arbeidssituatie die een gevaar inhoud. Deze ‘ge-
vaarlijke’ arbeidssituatie kan betrekking hebben 
op de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaar-
den, de arbeidsomstandigheden, de inhoud van 
het werk of de interpersoonlijke relaties op het 
werk.

Gevolgen en effecten
Psychosociale risico’s zijn nefast voor zowel de 
werknemers (hoofdpijn, slaapstoornissen, ver-
hoogde bloeddruk, depressie…) als de onderne-
ming (absenteïsme, lagere productiviteit, kwa-
liteit van het werk…). Uiteindelijk leiden ze tot 
hogere kosten voor de gezondheid en de veilig-
heid van de werknemers, voor de onderneming 
en voor de samenleving in het algemeen. 

Gevolgen werknemer
PSR’s kunnen tot uiting komen door middel van 
emotionele, gedrags- en/of lichamelijke symp-
tomen zoals stress, somatische stoornissen, 
alcohol- en drugsmisbruik, rugpijn, migraine, de-
pressies, conflicten, burn-out, geweld, pesterij-
en, zelfmoord, enz. Studies hebben ook gewezen 
op het bestaan van een bewezen verband tussen 
bepaalde lichamelijke pathologieën, zoals een 
verhoogde bloeddruk, en de blootstelling aan 
PSR’s. 

Enkele voorbeelden:
• emotionele symptomen: stress, burn-out, de-

pressie, gevoel van zich slecht voelen of lijden, 
zenuwaanvallen of in tranen uitbarsten op de 
werkplaats;

• gedragssymptomen: ernstige conflicten, ge-
weld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, 
alcohol- en drugsmisbruik, psychoactieve ge-
neesmiddelen gebruiken, zelfmoord;

• lichamelijke symptomen: pijn (spier- of ge-
wrichtspijnen, hoofdpijn), spier- en skeletaan-
doeningen (TMS), slaapstoornissen, symp-
tomen m.b.t. de spijsvertering, herhaalde 
infecties, verhoogde bloeddruk, hartziekten.

Deze gevolgen kunnen zich op verschillende wij-
ze voordoen bij werknemers die met identieke 
situaties worden geconfronteerd of kunnen bij 
eenzelfde werknemer op verschillende wijze tot 
uiting komen in de tijd. 

De blootstelling aan een werkorganisatie die een 
gevaar inhoudt, kan ook gevolgen hebben:
• op sociaal vlak: slechte gezinsrelaties, ver-

slechtering van de contacten met anderen, 
enz.;

• op professioneel vlak: arbeidsongeschiktheid, 
demotivatie, enz.

Gevolgen 
De gevolgen voor de politiezone of eenheid van 
de federale politie kunnen zich voordoen op het 
niveau van het werkcollectief en vertalen zich 
dan in een verslechtering van het werkklimaat, 
conflicten, ongevallen, absenteïsme, presenteïs-
me, een hoge graad van turn-over, afname van 
de kwaliteit van het geleverde werk, enz. 

Belangrijkste risicobronnen 
De voornaamste risicobronnen omvatten: 
• de arbeidsorganisatie: de organisatiestructuur 

(horizontaal en verticaal), de manier waarop 
de taken zijn verdeeld, de werkprocedures, de 
beheersinstrumenten, de managementstijl, het 
algemeen beleid dat in de eenheid of dienst 
wordt gevoerd, …;

• de arbeidsvoorwaarden: de uitvoeringsmo-
daliteiten van de arbeidsrelatie: de aard van 
de overeenkomst, de arbeidstijdregelingen 
(nachtarbeid, weekendwerk, atypische arbeids-
tijdregelingen, ...), de opleidingsmogelijkheden, 
loopbaanbeheer, evaluatieprocedures, ...;

• de arbeidsomstandigheden: de fysieke omge-
ving waarin het werk wordt uitgevoerd: de in-
richting van de werkplaatsen, de arbeidsuitrus-
tingen, lawaai, verlichting, …;

• de arbeidsinhoud: de aard van de taak, de com-
plexiteit en de variatie van de taken, de emoti-
onele eisen (relatie met het publiek, contact 
met het lijden, emoties moeten verbergen, ...), 
de mentale belasting, de fysieke belasting, de 
duidelijkheid van de taken, …;

• de arbeidsverhoudingen: intermenselijke re-
laties op het werk: de interne relaties (tussen 
werknemers, met de directe chef, de hiërarchi-
sche lijn, ...), maar ook relaties met derden, 
contactmogelijkheden, de communicatie, de 
kwaliteit van de relaties (samenwerking, in-
tegratie, ...).

De voorbije jaren stellen we een toename vast van de psychosociale risico’s. Die toename lijkt samen te vallen met een 

belangrijke omwenteling van de arbeidsorganisatie. Immers, hoe groter de eisen op het vlak van de arbeidsorganisatie, 

hoe ongunstiger de perceptie van de werknemers ten opzichte van hun werk. 

POLITIE
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Door iets te doen aan de risicobronnen die aanwezig zijn in de 
organisatie van het werk, kan men de blootstelling van de werk-
nemers aan PSR’s verminderen!

Wisselwerking met de risicofactoren
De risicofactoren zijn het ‘geheel van de elementen van organi-
satorische, collectieve of individuele aard die op dergelijke wij-
ze ingrijpen op het gevaar dat ze de waarschijnlijkheid van het 
voorkomen van nefaste effecten evenals hun omvang vergroten 
of verkleinen’. 

Ongeacht de gevaren waaraan de werknemer wordt blootgesteld, 
verschillen de gevolgen in functie van de factoren die eigen zijn 
aan het individu. Zo loopt een ervaren werknemer minder kans 
aan stress te lijden wanneer hij met een nieuwe situatie te maken 
krijgt dan een jonge en beginnende werknemer.
Een werknemer die er goede relaties met zijn collega’s op na-
houdt, zal beter het hoofd kunnen bieden aan een moeilijke situ-
atie dan een werknemer die deel uitmaakt van een groep waar de 
werkrelaties slecht zijn. Er kan ook sprake zijn van wisselwerking 
tussen bepaalde persoonlijke relaties en risicofactoren. Zo is bij-
voorbeeld een werknemer in een moeilijke gezinssituatie minder 
gewapend om, gedurende een dergelijke periode, het hoofd te 
bieden aan werkstress. 

Omgekeerd kunnen problemen waarmee iemand op het werk 
te maken krijgt invloed uitoefenen op zijn privéleven. Variabele 
of onvoorzienbare werkuren bijvoorbeeld kunnen het bijzonder 
moeilijk maken om het gezinsleven te organiseren. Ook pesterij 
op het werk kan het sociaal en gezinsleven van de betrokkene aan-
tasten. Daarom is het belangrijk een algemeen overzicht te behou-
den en rekening te houden met de hele situatie. Dat is overigens 
de betekenis van het principe van dynamisch risicobeheer, zoals 
bedoeld in de wet betreffende het welzijn van de werknemers. 
Op organisatorisch vlak kunnen de middelen die ter beschikking 
worden gesteld van de werknemer een rol spelen. Deze middelen 
kunnen de taak van de werknemer vergemakkelijken en dus de 
psychosociale risico’s doen afnemen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij een opleiding of erkenning. 
De middelen kunnen ook individueel (persoonlijkheid, privéleven 
van de werknemer) of collectief zijn (sociale ondersteuning van de 
collega’s, van de leidinggevenden). 

Opgelet! Het feit dat sommige werknemers kwetsbaarder zijn als 
gevolg van gebeurtenissen in verband met hun privéleven ont-
slaat de onderneming niet van haar verantwoordelijkheid en haar 
verplichting om beroepsrisico’s te voorkomen. Het is niet de be-
doeling dat de onderneming zich bemoeit met het privéleven van 
de werknemer. 

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

PASCAL COLLARD: NIEUWE 
MEDEWERKER OP NATIONAAL 
SECRETARIAAT VSOA-POLITIE
De opvolger van Jean-Pierre 
Harmegnies, die onlangs met 
pensioen ging, is bekend. Pascal 
Collard werd door het nationaal 
comité aangesteld om Jean-Pierre 
te vervangen als vast afgevaardig-
de binnen de groep “politie” van 
het VSOA.

Pascal (50 jaar) is vader van twee 
dochters. Hij bedankt zijn voor-
ganger voor zijn niet aflatende 
inzet en beschikbaarheid. Hij zal 
het werk van Jean-Pierre verder 
zetten en zich ten dienste stellen van iedereen met zijn kennis op statutair en 
financieel vlak.

 In dit opzicht lijdt het geen twijfel dat zijn vorige functie als hoofd van het 
Callcenter van de federale politie zeer nuttig zal zijn.

Pascal, een voormalige militair die destijds naar de rijkswacht werd overge-
plaatst, heeft tijdens de politiehervorming van 2001 voor het CALog-statuut 
gekozen en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het syndicale werk.

Na 10 jaar afgevaardigde en vast afgevaardigde te zijn geweest bij een andere 
vakorganisatie, was hij binnen onze vakorganisatie lid van de afdelingen DGR 
en CG (waarvan hij nog tot voor kort secretaris was).

Naast het geven van antwoorden op statutaire vragen, zal hij ook verantwoor-
delijk zijn voor de coördinatie van de nationale werkgroep CALog samen met 
Marc Dommange.

Anderzijds was hij in het verleden één van de stichtende leden van de sociale 
dienst van de geïntegreerde politie (SSDGPI), meer bepaald voor de sociale 
aspecten die volgens hem nog steeds meer aandacht verdienen.

Hij gaat binnenkort de wisselende functie van vicevoorzitter van de sociale 
dienst doorgeven, maar blijft een van de bestuurders van de sociale dienst.

Wij wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging. 

Vincent GILLES
 Vincent HOUSSIN

www.vsoa-pol.be volg ons op :            /vsoapolitie
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CIPIER,
EEN JOB DIE RESPECT VERDIENT

Die tijd is echter lang vervlogen. De huidige job 
vereist veelzijdigheid en een grote portie ken-
nis, zelfvertrouwen, standvastigheid, enz. 
Uit respect voor de vrouwen en mannen die zich 
dagelijks inzetten in deze job, en om een duide-
lijk beeld te geven over de ware toedracht van 
deze functie, is het ons een genoegen deze job 
eens in de kijker te plaatsen. 

Sociale belasting
Wie aan de slag gaat als PBA, kiest voor een 
functie in een ononderbroken dienst, wat be-
tekent dat hij in een ploegensysteem stapt 
waarbij ook weekendwerk van toepassing is. 
Hij presteert gemiddeld 2 op 4 weekends. De 
planning zorgt ervoor dat de PBA soms van 
een vroege dienst naar een late dienst dient 
over te stappen, of dat hij op één dag een vroe-
ge dienst doet en een nacht. Maar ook dat hij 
van een late dienst terug in een vroege dienst 
stapt. Deze manier van werken is uitputtend en 
bemoeilijkt het sociaal leven. Komt daarbij nog 
het personeelstekort, het niet kunnen opnemen 
van verlof en de overbevolking van de gevange-
nissen, wat de job extra zwaar maakt. Er zijn ook 
dagdiensten van toepassing; deze zijn meestal 
gekoppeld aan specifieke posten of diensten en 
ondersteunen in vele gevallen de werking van 
de vroege en late dienst. 

Veelzijdigheid 
Zoals reeds gezegd, vereist de job veelzijdigheid 
en een ruime kennis, welk deel van de bewaking 
je ook dient uit te voeren. Naast de kennis voor 
de specifieke posten, is er een groot menselijk 
inzicht nodig, je dient snel te kunnen reageren 
en een situatie grondig en vlug te kunnen in-
schatten. Je opmerkingszin is van groot belang. 
Maar ook een portie menselijkheid en begrip 
zijn ingrediënten die de job nodig heeft. 
De taak die de PBA dient uit te voeren, is afhan-

kelijk van de toegewezen post. Iedere instelling 
heeft haar eigen dagelijkse activiteiten en daar-
van een gedetailleerd overzicht geven, is bijna 
onmogelijk omdat dit verschilt van instelling tot 
instelling. 
Van de PBA verwacht men in eerste instantie 
dat hij de veiligheid garandeert, zowel binnen 
de instelling als naar de buitenwereld toe. Hij 
moet ook beschikken over administratieve ken-
nis, psychologisch inzicht en kennis van proce-
dures en interne en algemene regels. De PBA is 
diegene die de orde handhaaft onder de gedeti-
neerden, die hen begeleidt binnen de instelling, 
een luisterend oor biedt, problemen meldt, tus-
senkomt bij problemen, toezicht houdt op be-
wegingen, de cellen inspecteert en die instaat 
voor het contact tussen buitenwereld en de ge-
vangenis. Zijn takenpakket is zo groot en gevari-
eerd dat een opsomming ons te ver zou leiden.

Problemen
Regelmatig hoort men van stakingen binnen de 
gevangenissen en al snel zegt men dan dat “de 
cipiers lui zijn en niet willen werken”. De eerder 
vermelde takenopsomming en de combinatie 
met de ononderbroken dienst maken evenwel 
snel duidelijk dat dit niet het geval is. De job van 
PBA is niet alleen fysiek maar ook vaak emoti-
oneel heel zwaar. Stakingen zijn natuurlijk van 
alle tijden maar bij deze groep zijn het meestal 

dezelfde problemen die de reden zijn om het 
werk neer te leggen. In eerste instantie is er 
het personeelstekort waardoor verlofdagen of 
inhaalrust niet toegekend worden en mensen 
ziek vallen, een burn-out krijgen, enz. Wanneer 
het afwezige personeel niet kan vervangen wor-
den, wordt er toch verwacht dat alle activiteiten 
plaatsvinden voor de gedetineerden, dus meer 
werk voor minder personeel, met gevaar voor 
eigen veiligheid. 
Verder is er de bedenkelijke toestand van de in-
stellingen: hoe kan je de veiligheid garanderen 
als je dient te werken in verouderde instellingen 
waar het materiaal niet naar behoren werkt, 
waar camera’s niet functioneren, deuren niet 
sluiten, enz. Anderzijds zijn er ook steeds meer 
snufjes op de markt die de taak van de bewaker 
bemoeilijken, zoals kleine mobiele telefoons die 
steeds moeilijker op te sporen zijn. 

“Gedetineerden worden 
almaar agressiever!”

Ander gegeven is dat de gedetineerden steeds 
agressiever worden. De tijd dat de chef nog 
echt gezag had, is voorbij en de gedetineerden 
hebben steeds meer rechten. Laten we ook niet 
vergeten dat de PBA ongewapend is, zijn werk-
materiaal is de sleutel voor het openen en slui-
ten van de celdeur. Komt daarbij nog het pro-
bleem van de overbevolking, wat de algemene 
en persoonlijke veiligheid in het gedrang brengt 
en in vele gevallen de gemoederen tussen de 
gedetineerden extra ophitst. Voeg daarbij nog 
de algemene problemen in het ambtenarensta-
tuut en je hebt de ideale voedingsbodem voor 
stakingsacties.  

Eddy DE SMEDT
Permanent secretaris VSOA-Gevangenissen Noord 

In de verhalen van Lucky Luke ziet men de toenmalige cipiers, thans de “penitentiair bewakingsassistenten (PBA)”, als 

dé mensen die toezicht hielden op de slechterik met de grote ketting en de daaraan verbonden bol aan zijn been. 

Job in de kijker
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De dialoogschool
Vroeger, aldus Boeve, wa-
ren de meeste mensen op 
school katholiek en had 
men daar respect voor. Tij-
den zijn veranderd. Zo heb 
je tegenwoordig leerkrach-
ten die hun inspiratie halen uit een andere religie of mindfulness; ook 
agnosten zijn welkom. Daarmee vereenzelvigt het katholiek onderwijs 
zich met het project waar het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap al van bij de oprichting voor staat. Een pluralistisch onderwijscon-
cept waar plaats is voor iedereen. 
Alhoewel, wat ontbreekt in de opsomming van Boeve is de atheïst. 
Mensen die hun inspiratie halen uit feitenkennis en kennis over hoe de 
wereld echt in elkaar zit. Je zou denken dat in een moderne samenle-
ving waar het merendeel van het lerarenkorps dat lesgeeft in het katho-
liek onderwijs aangeeft niet gelovig te zijn, deze mensen ook expliciet 
welkom zouden zijn. Je zou ook aannemen dat feitenkennis en erkennen 
dat dit de basis is waarop een samenleving noodgedwongen gestoeld 
is, toch een essentieel aspect vormt van een instelling die proclameert 
kinderen voor te bereiden op hun toekomst in de wereld. 

Respect
Het lijkt dat het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap daardoor 
de enige instelling is geworden waar plaats is voor de rationele, on-
gelovige medemens waarvan het morele kompas niet afhangt van een 
religieuze of spirituele logica maar van gezond verstand, empathisch 
vermogen en menslievendheid.
Komen we als afsluiter nog even terug op de bemerking dat men vroe-
ger respect had, voor de mensen met een katholieke overtuiging. Be-
doelt meneer Boeve hiermee dat dit nu niet meer het geval is? Of is dit 
louter een misinterpretatie van onzentwege? 

Sara DE MULDER 
Secretaris

Voor Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn 

vanaf heden mensen van allerhande strekkingen welkom 

in de katholieke scholen. Waar het vroeger de identiteit 

van het katholiek onderwijs situeerde in de persoon van 

Christus en men leefde in de woorden van de Heer, stelt 

men nu andere eisen.

DIALOOGSCHOOL 
EN RESPECT

Een kwaliteitsvolle service naar de leden toe blijft 

ons leidmotief. Met de VSOA Serviceline trekken we 

resoluut de kaart van een verdere optimalisering en 

vooral professionalisering van onze dienstverlening. 

Al onze leden kunnen met al hun 
vragen omtrent: regelgeving, 
aanstellingen voor bepaalde en 
doorlopende duur, vaste benoe-
ming, reaffectatie, verlofstelsels, 
loopbaanonderbreking en de 
daaraan verbonden onderbre-
kingsuitkering en premies, prog-
noses van wedde en pensioen… 
terecht bij de VSOA Serviceline.

Dit kan telefonisch tijdens de 
kantooruren op het nummer: 
02/ 529 81 35 U wordt dan ui-
teraard meteen geholpen. Stelt 
u uw vraag via e-mail: serviceli-
ne@vsoa-onderwijs.be, dan mag 

u van ons respons verwachten 
binnen de 24 uur!

Voor praktische informatie, eer-
stelijnshulp en individuele bij-
stand binnen de instelling, kan 
men ook terecht bij de schoolaf-
gevaardigde. Ieder lid kan ook op 
de secretaris van zijn of haar af-
deling een beroep blijven doen. 
Ook een persoonlijk onderhoud 
na afspraak blijft vanzelfspre-
kend deel uitmaken van onze 
dienstverlening. 

Het VSOA-team

VSOA 
SERVICELINE; 

RESPONS BINNEN 
DE 24 UUR!

VSOA-Onderwijs garandeert optimale dienstverlening!

VSOA Serviceline
Respons binnen de 24u!

02/529 81 35
serviceline@vsoa-onderwijs.be

Elke werkdag van 9 tot 12u en van 13 tot 16u

➤ lid worden
➤ regelgeving
➤ vaste benoeming
➤ aanstelling

➤ loopbaanonderbreking
➤ wedde
➤ pensioen
➤ ...

Bij ons kan u terecht voor uw vragen!
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Een grote groep die afstudeert aan de leraren-
opleiding vindt de weg niet meer naar het on-
derwijs. Is dit wel nog het geval, dan is de kans 
niet onbestaande dat ze al binnen de 5 jaar 
daar alweer weg zijn. Blijkbaar is de trigger om 
het beroep van leraar uit te oefenen weg. Het 
moet nu ondertussen toch duidelijk zijn, dat er 
iets grondig mis is met de aantrekkelijkheid 
van het lerarenberoep.

"Het idee van één leraar voor één klas is ei-
genlijk voorbijgestreefd”, stelt Lieven Boeve. 
Hij heeft gelijk. Een modernisering binnen het 
onderwijs is absoluut noodzakelijk. Teamwork 
en co-teaching kunnen daarbij een meerwaar-
de betekenen. 

“Onderwijsassistenten: 
de zoveelste stap in 

algemene degradatie van 
het lerarenberoep” 

Een team is echter maar zo sterk als zijn zwak-
ste schakel(s). We pleiten dan ook voor een 
globale aanpak, waar kwaliteitsvol onderwijs 
centraal staat. Dat doet men door te investe-
ren in kwaliteit voor de klas en dus een kwali-
tatieve uitbreiding van het lerarenkorps.
De taken en de problematieken waarmee leer-
krachten vandaag geconfronteerd worden, 

tarten ondertussen alle verbeelding. Deze het 
hoofd bieden, vergt inderdaad een uitbreiding 
van het school- en lerarenteam, maar dan wél 
met leerkrachten. Terdege opgeleide mensen 
met de vereiste pedagogische en didactische 
bekwaamheid. Deze moeten naast een uit-
muntende kennis in hun vakgebied, beschik-
ken over een arsenaal aan vaardigheden en 
vereisten die het midden houden tussen deze 
van psycholoog, manager en diplomaat om 
hun job nog te kunnen uitoefenen.

Stellen dat: het uitvoeren van administratie, 
het organiseren van lessen en het klaarzetten 
van didactisch materiaal en begeleiding tij-
dens schoolreizen faits divers zijn, die kunnen 
uitbesteed worden, is wel heel kort door de 

Met het pleidooi van Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor onderwijsassistenten wordt opnieuw het 

imago én de waardigheid van het lerarenberoep te kijk gezet. Het is de zoveelste stap in de algemene degradatie van 

het beroep. Het structureel probleem van het nijpend lerarentekort vraagt naar doordachter én vooral deugdelijker 

oplossingen… 

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

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

V Als een personeelslid naar school komt en zij/hij diezelfde dag de 
school vroeger verlaat omdat zij/hij ziek is, wordt die dag niet doorge-
geven als ziekte. Dit is een gangbare regel. Maar als een personeelslid 
slechts een kwartier op school bleef; hoe zit dat dan? Hoelang moet 
men op school gebleven zijn, opdat die dag niet zou aangerekend wor-
den als een ziektedag?

A Elke begonnen dag telt als een gewerkte dag. Of dit een kwartier, 1 uur 
of 4 uur is, maakt in se niets uit. Je dient, vooraleer je de instelling ver-
laat, wel het secretariaat of de directeur daarvan in kennis te stellen.

V Naar aanleiding van de aangepaste wetgeving m.b.t. het eenmalig va-
cant verklaren van deeltijdse en voltijdse verlofstelsels (VVP en AVP). 

Klopt het dat ik dan mijn benoeming definitief kwijt ben in die uren?
A Neen. Je blijft benoemd in die uren; echter kan je bij een eventuele (ver-

vroegde) terugkeer uit het verlofstelsel niet meer automatisch terugval-
len op je oorspronkelijke opdracht waarin je bent benoemd.

 Het tijdstip van terugkeer en je verworven dienstanciënniteit zullen be-
palend zijn of je al dan niet bij aanvang van het nieuwe schooljaar kan 
terugkeren in je oorspronkelijke opdracht. M.a.w. keer je terug in de loop 
van het schooljaar is het je directie die uiteindelijk bepaalt welke (pe-
dagogische) opdracht(en) je dient uit te oefenen tot het einde van het 
lopende schooljaar. Daarna geldt de gebruikelijke regelgeving van de 
reaffectatie. 

bocht. Het zijn wezenlijke onderdelen van het begeleidingstraject dat 
leerkrachten uitwerken om kinderen te helpen in hun ontwikkeling en 
leerproces; met andere woorden hun kerntaak. 

“Introductie van onderwijsassistenten 
bestendigt net dat niemand nog leraar 

wil worden… “

Met het voorstel om onderwijsassistenten in te schakelen, wordt op-
nieuw het imago en de waardigheid van het lerarenberoep te kijk gezet. 
Het is bovendien een zoveelste stap in de algemene degradatie van het 
lerarenberoep waardoor er net wordt bestendigd dat men het beroep 
niet meer wil uitoefenen. 

Om het acute probleem van het nijpend lerarentekort aan te pakken 
moet er in de eerste plaats worden ingezet op werkbaar werk én een 
herwaardering van het lerarenberoep. Dit door middel van een concur-
rentiële verloning, carrièremogelijkheden en een volledige erkenning 
van de anciënniteit van mensen die de stap naar het onderwijs willen 
zetten. 

Het introduceren van onderwijsassistenten zal de acute en fundamen-
tele problemen niet verhelpen. Het is een weinig doordachte en al zeker 
geen deugdelijke oplossing. Het laatste wat men ervan kan zeggen is, 
dat ze kadert in een structurele aanpak van het grote pijnpunt waarmee 
het Vlaams onderwijs al jaren te kampen heeft: niemand wil nog leraar 
worden. 

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Sara DE MULDER 
Secretaris
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De voorbije maanden werkten de medewerkers van de directie Personeel en 
Organisatie (DPO) en de vakorganisaties intensief aan een nieuw reglement. 

Kernpunten 
Het reglement behartigt alle leden van het WP die momenteel met een ar-
beidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur als wetenschappelijk 
medewerker (WM) of postdoctoraal onderzoeker (PD) tewerkgesteld zijn 
aan de UGent. Het betreft ongeveer 900 personeelsleden die, volgens de 
finaliteit van hun onderzoek, in drie groepen ingedeeld worden: 
• predoc-WP: verrichten van academisch onderzoek met het oog op het be-

halen van een doctoraatsdiploma;
• postdoc-WP: verrichten van verdiepend academisch onderzoek, met een 

doctoraatsdiploma, met het oog op het uitbouwen van een academische 
of niet-academische loopbaan in binnen- of buitenland;

• WP met een andere wetenschappelijke opdracht zonder pre- of postdoc-fi-
naliteit (bijv. onderzoeker op een kortlopend project, projectmanager, on-
derzoekscoördinator, kliniekhoofd/medewerker…).

De loopbaanperspectieven en arbeidsvoorwaarden zijn specifiek afgestemd 
op de finaliteit van elke groep, waarbij dit voor pre- en postdoc-WP een eindig 
perspectief is.

Transparantie
De aanwerving gebeurt d.m.v. een openbare vacature. Enkel voor predoc-WP 
blijft de keuze zonder openbare vacature bestaan. Dit garandeert gelijke 
kansen voor alle onderzoekers.
De verloning, de inschaling en de toepassing van de functionele 
loopbaan wordt universiteitbreed per 
groep vastgelegd.
Alle WP-leden in dienst op 
1 januari 2019 treden toe 
tot een aanvullend pensi-
oenplan. Dit garandeert een 
degelijk aanvullend pensi-
oen bovenop het wettelij-
ke pensioen. Dit aanvul-
lend pensioenplan gaat 
retroactief in vanaf 1 
januari 2016 en komt 
helemaal overeen 
met het aanvullend 
pensioenplan voor 

medewerkers van het Administratief en Technisch Personeel (ATP).
Alle WP-leden krijgen toegang tot een specifiek UGent-aanbod van HR-on-
dersteuning en loopbaanbegeleiding, analoog met de andere personeels-
categorieën.

Het evaluatieproces is vereenvoudigd en vertrekt van open feedback tussen 
leidinggevende en medewerker in een positieve, stimulerende werksfeer. 
Een loopbaanmodel, dat uitgaat van vertrouwen, dialoog en groei van het 
WP-personeelslid.
De omstandigheden die kunnen leiden naar het einde van een tewerkstel-
ling zijn duidelijk gedefinieerd. Naast het aflopen van de wetenschappelijke 
opdracht zoals vooraf bepaald d.m.v. een beding van maximale duur gaat het 
bijv. om ongunstige evaluaties, stopzetting omwille van aantoonbare finan-
ciële redenen of stopzetting als gevolg van structurele veranderingen in de 
onderzoekslijn/wetenschappelijke opdracht.
Er zijn overgangsmaatregelen voor de huidige WP-leden. Personeelsleden 
die op 1 april 2019 over 4 jaar of meer contractuele anciënniteit beschikken, 
krijgen een contract van onbepaalde duur aangeboden. Voor personeelsle-
den met minder anciënniteit beslist de budgethouder over het al dan niet 
omzetten van het contract naar een contract van onbepaalde duur.

Conclusie
Het nieuwe WP-reglement treedt in werking op 1 april 2019 en maakt komaf 

met de problematiek van de aaneenschakeling van contracten van 
bepaalde duur. Het biedt tevens een aanvullend pensioen aan 

alle WP-leden. 
De intense en constructieve overlegmomenten tussen het 
universiteitsbestuur en de vakorganisaties hebben geleid 
tot een unaniem akkoord rond het nieuwe WP-reglement 

dat op 1 februari in het Personeelsonderhandelingsco-
mité werd bevestigd.

Graag willen we namens het VSOA-Hoger Onderwijs 
het rectorale team, de beheerders en de perso-
neelsdirecteur, samen met hun medewerkers, 
bedanken voor hun inspanningen om samen met 

de vakorganisaties via een constructief en 
oplossingsgericht overleg tot een 

gedragen eindresultaat te komen. 
 

Filip LOBBESTAEL 
VSOA-Afgevaardigde UGent

De Raad van Bestuur (RvB) van de UGent heeft in de vergadering van 1 februari 2019 het nieuwe reglement voor het 

Wetenschappelijk Personeel (WP) goedgekeurd. De krachtlijnen van het nieuwe WP-beleid werden al op 6 juli 2018 

goedgekeurd. 

NIEUW REGLEMENT VOOR 
WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL 

UGent


