
Tweemaandelijks magazine van het VSOA    Openbare Sector van de ACLVB    www.vsoa.eu    januari 2020

argument
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P409836

Voor een hoopvol jaar



2 VSOA argument januari 2020 januari 2020 VSOA argument  3

Contact

SECRETARIAAT-GENERAAL
T. 02/549 52 00
E-mail: vsoa@vsoa.eu
www.vsoa.eu

SPOOR
T. 02/213 60 60
E-mail: vsoa-slfp@b-rail.be
www.vsoa-rail.be

FGGA: FEDERALE GEMEENSCHAPS- EN
GEWESTADMINISTRATIES
T. 02/201 19 77
E-mail: info@vsoa-g2.eu
www.vsoa-fgga.eu

LRB: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN
T. 02/201 14 00
E-mail: contact@slfpvsoa.be
www.vsoalrb.be

ONDERWIJS
T. 02/529 81 30
E-mail: info@vsoa-onderwijs.be
www.vsoa-onderwijs.be

ENSEIGNEMENT
T. 02 /548 00 20
E-mail: secretariat@slfp-enseignement.be
www.slfp-enseignement.be

DE POST
T. 02/223 00 20
E-mail: post@vsoa.eu
www.vsoa-post.eu

PROXIMUS
T. 02/245 21 20
E-mail: vsoa.proximus@skynet.be
www.slfp-vsoaproximus.be

RECHTERLIJKE ORDE
T. 02/513 05 55
E-mail: info@ro-vsoa.be
www.ro-vsoa.be

DEFENSIE
T. 02/223 57 01
E-mail: info@vsoa-defensie.be
www.vsoa-defensie.be

FINANCIËN
T. 02 /226 41 11
E-mail: info@vsoa-slfp-fin.eu
www.vsoa-slfp-fin.eu

POLITIE
T. 02 /660 59 11
E-mail: info@vsoa-pol.be
www.vsoa-pol.be

Colofon
Verantwoordelijke uitgever François Fernandez-Corrales - Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel
Redactieleden: Pierre Boquet, Patricia Chenoy, Koen De Backer, Henri De Baer,
 Sandra Deprez, Laurence Gastout, Catherine Henrard, Nicole Hertoghs, 

Marnix Heyndrickx, Martine Renaux, Patrick Roijens, Guy Van 
Cauwenberghe, Nancy Van Quekelberghe en Patrick Waumans

Eindredactie: Bert Cornelis
Communicatie: Cindy Willem
Beheer & publiciteit: Bea Foubert
Vormgeving: Creative Plus Production
Drukkerij: Hoorens Printing

Inhoud
Crisis in de Belgische rechtsstaat     4
De hoogste rechtsinstanties in ons land vragen minder besparingen op 
mensen en middelen via een publiek Memorandum

Aanvullend pensioen 8
De ministerraad keurde eindelijk het voorstel goed om een aanvullend 
pensioen toe te kennen aan het federaal contractueel overheidspersoneel.

Sociaal plan bij Proximus 13
Door de digitalisering voert Proximus een grote herstructurering door 
waarbij 1300 banen worden geschrapt. Via het sociaal overleg werd 
alsnog een sociaal plan op touw gezet.

De bodycam bij de politie 18
VSOA-Politie vraagt een uniforme richtlijn voor alle politiediensten die 
gebruik maken van camera’s.

Diversiteit in het hoger onderwijs 23
Om het diversiteitsbeleid te kunnen realiseren, is er nood aan een degelijke 
financiering.

De wikkel van dit magazine is biologisch 
afbreekbaar en 100% composteerbaar.

Papier met FSC-Label:
keurmerk voor verantwoord 
gekapt hout.

Haal meer uit je VSOA-lidkaart
Als VSOA-lid krijg je op meer dan 200 plaatsen korting, maar 
denk jij er altijd wel aan deze te gebruiken? De AskOLI app 
maakt het je gemakkelijk. Je wordt automatisch verwittigd 
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EDITORIAAL

Dank voor uw vertrouwen

We klagen al jaren de onderfinan-
ciering van de overheidsdiensten 
aan. Sommige politici hebben hun 

antwoord dan al klaar: het gedeeltelijk of zelfs 
volledig privatiseren van de openbare overheids-
dienst. We verwijzen dan telkens weer naar onze 
studie uit 2017, waaruit 
blijkt dat zo’n privatisering 
de rechtsstaat in gevaar zou 
brengen. Maar dat brengt 
blijkbaar geen zoden aan 
de dijk... 

Op dit moment trekken drie 
van de meest belangrijke 
rechtscolleges aan de alarmbel. Het Grondwet-
telijk Hof, de Raad van State en het Hof van Cas-
satie hebben een memorandum opgesteld voor 
de volgende regering waarin ze meer middelen 
vragen om hun taken goed uit te kunnen voeren 
(zie artikel p. 4). 

Het meest verrassende in dit hele verhaal is hoe 
weinig aandachtig en luisterbereid hun voogdij-
ministers maar blijken te hebben. Zij zouden, in 

het belang van alle burgers, moeten waken over 
de goede werking van deze rechtscolleges!
We stellen de laatste jaren inderdaad vast dat 
overheidsinstellingen zo’n soort van documenten 
opstellen, om er zeker van te zijn dat hun minis-
ters hen niet uit het oog verliezen. Het resultaat 

is er al vast: paniek alom bij 
de overheid!

Maar er is ook goed nieuws! 
Na meer dan twaalf jaar 
werd onze vraag voor een 
tweede pensioenpijler voor 
het contractueel personeel 
bij de federale overheid 

eindelijk ingewilligd. Het is een stap in de goede 
richting, en we hopen dat ook de deelstaten zul-
len volgen. Wij hebben onze vertegenwoordigers 
uit de verschillende sectoren verzocht deze vraag 
op te nemen in hun eisenpakket.
We bedanken u graag voor het vertrouwen dat u 
het hele jaar in ons hebt gesteld en we wensen u, 
in naam van al onze medewerkers, een gelukkig 
nieuwjaar voor u en voor al uw vrienden en ver-
wanten.  François Fernandez-Corrales, Algemeen voorzitter VSOA.

“Goed nieuws! Een 
tweede pensioenpijler 
voor het contractueel 
personeel eindelijk 

ingewilligd”

Medex publiceert elk jaar een studie over ziekteverzuim op fe-
deraal niveau. Deze studie stelt een aantal veel voorkomende 
misvattingen over het ziekteverzuim van ambtenaren aan de 

kaak.
Ambtenaren, met de vast benoemde ambtenaren op kop, hebben een 
lagere afwezigheidsgraad en een lager gemiddeld aantal ziektedagen 

dan werknemers in de privésector! Er is evenwel een grote toename van 
burn-out, zowel in de openbare als in de privésector, en het ziet er niet 
naar uit dat daar snel verbetering in zal komen (tekort aan personeel...).
De studie is interessant, maar het VSOA wil de conclusies ervan toch 
nuanceren en relativeren. Lees ons volledig standpunt via onze website 
www.vsoa.eu   

Psychische problemen zijn de belangrijkste 
medische oorzaak van ziekteverzuim

ABONNEER JE OP DE VSOA-NIEUWSBRIEF
Inschrijven via https://www.vsoa.eu/nieuwsbrief 

VOLG ONS OP INSTAGRAM
Je kan het VSOA voortaan ook volgen
op Instagram: www.instagram.com/vsoa.vakbond
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ACTUALITEIT

Onze hoogste rechtsinstanties, het Hof 
van Cassatie, de Raad van State en het 
Grondwettelijk Hof hebben op Sinter-

klaasdag een publiek niet mis te verstaan politiek 
statement gepubliceerd op hun website. Zij vra-
gen terecht minder besparingen op mensen en 
middelen om het vereiste kwaliteitsniveau te be-
houden, zodat ze de rechtsstaat in België kunnen 
blijven waarborgen.

Het is een veeg teken aan de wand, dat nu ook 
de magistraten van onze hoogste rechtscolleges 
optreden als vakbonden! Inderdaad, ze zijn niet 
vertegenwoordigd via de gewone representatie-
ve vakorganisaties zoals het VSOA. 

Nefast
Meestal zijn het vakbonden, zoals het VSOA, of 
andere organisaties uit het middenveld – kijk 
maar naar de recente terechte explosie van ma-
nifestaties in de cultuursector - die memoranda 
en persberichten de wereld insturen om de be-

leidsmakers attent te maken op een nefast bespa-
ringsbeleid. 

Dat onze hoogste rechtsinstanties, die waken 
over het recht en de rechtsstaat, waarschuwen 
dat ze door de bezuinigingen in het beleid niet 
langer in staat zijn de rechten en vrijheden in de 
Grondwet, de wetten en de internationale verdra-
gen, te waarborgen, is een teken aan de wand, 
een veeg teken. 
Achterstand en verlenging van de uitspraakter-
mijnen zijn noch voor de rechtzoekenden, noch 
voor de verschillende wetgevers van het land 
aanvaardbaar. De rechtsinstanties kunnen hun 
wettelijk opgelegde doelstellingen niet meer 
waarmaken. Rechtsonzekerheid voor de burgers 
is het resultaat. Dat raakt aan het algemeen be-
lang en druist in tegen de openbare orde.

Bondgenoten
Ook de hoogste rechtsinstanties moesten bespa-
ren, net zoals de andere publieke instellingen. De 

lineaire besparingen van 2% per jaar gedurende 
de legislatuur 2014-2019 hadden een zeer grote 
impact. Gepensioneerden werden niet vervan-
gen, besparingen op hulpmiddelen verminder-
den de efficiënte behandeling terwijl de omvang 
en de complexiteit van nieuwe dossiers signifi-
cant toenamen. Investeringen in informatica zijn 
hoogdringend. De andere publieke instellingen 
ondergingen trouwens hetzelfde lot. VSOA heeft 
dat stelselmatig en terecht aangeklaagd. We vin-
den nu onze bondgenoot in de magistratuur.
Ministers die deze instanties onder uw hoede 
hebben, waar zijn jullie nu?  

Bea FOUBERT
Secretaris-generaal

Lees het memorandum via
http://www.raadvst-consetat.be/?page=-
news&lang=nl&newsitem=564 
https://www.const-court.be/nl/common/home.
html

Crisis in de Belgische rechtsstaat

“Grondwettelijk Hof, Hof van Cassatie en Raad van State klagen samen gebrek aan 
mensen en middelen aan in publiek Memorandum aan de beleidsvoerders”
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INTERVIEW

U hebt als vakbondsman altijd een goede 
relatie gehad met de leiding van bpost. Wat 
was uw geheim?
“Het is altijd zoeken geweest naar het juiste 
evenwicht. U moet weten dat bpost steeds in een 
zeer sterke Europese concurrentiële positie heeft 
gezeten. De deur naar schijnzelfstandigheid 
en andere nepstatuten stond altijd op een kier. 
Bpost is een bedrijf dat een kans op volwaardige 
tewerkstelling kan bieden. Stel dat bpost mor-
gen verdwijnt, dan zullen al die werknemers met 
veel capaciteiten in slechte statuten verdwijnen. 
Daarom moet men er het beste van maken, altijd 
zoeken naar oplossingen, en dus met de leiding 
van het bedrijf goed samenwerken, voor het 

behoud van de werkgelegenheid. Zonder het 
bedrijf in de problemen te brengen. En als het 
fout liep, was dat niet altijd de schuld van het 
bedrijf, maar van de politieke verantwoordelijken 
die niet de juiste regels uitwerkten.”

“Als bpost wil overleven, 
moet er aan de 

tewerkstelling worden 
gewerkt. Dat is de beste 
garantie voor het bedrijf”

U hebt met zwaargewichten zoals Johnny 
Thijs moeten onderhandelen. Dat was toch 
niet eenvoudig?
“Zijn voorganger Frans Rombouts was begonnen 
met de uitverkoop van sommige delen van de 
Post. Mijn discussies met Thijs zijn terug te bren-
gen tot personeelstekort en gebrek aan middelen. 
Dat was natuurlijk een manier om te besparen. De 
aandeelhouders werden altijd goed gepamperd, 
maar de postbode stond figuurlijk en letterlijk in 
de kou. Ik botste af en toe wel eens met Thijs. Ooit 
zei hij mij: “Ik respecteer uw mening, maar ik moet 
doen hetgeen ik doe.” Hij kwam ooit met het idee 
om studenten en huisvrouwen in te schakelen 
voor de postbedeling. 

“Ik zocht altijd naar het evenwicht”
Algemeen voorzitter van VSOA-Post Marc De Mulder ging met pensioen

Hoe kan je nog meer postman zijn dan wanneer je in een postkantoor bent geboren? In de kleuterklas werd hij “Marc 

Post” gedoopt. Grootvader was postmeester, zijn groottante, Irma, ook. En dan kwam Marc die een familietraditie 

voltooide. Op 1 december ging Marc De Mulder met pensioen. Meer dan dertig jaar bij het VSOA, 14 jaar voorzitterschap 

van de groep VSOA-De Post laat Marc nu achter zich. Een nieuwe uitdaging wenkt: een bed-and-breakfast in de Ardennen 

ook toegankelijk voor vakantiegangers met een fysieke beperking. Een huis zonder drempels, zoals zijn vakbond.

Marc De Mulder met zijn troepen tijdens een van de vele acties van VSOA-Post.
©
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INTERVIEW

Het waren een soort van tweederangsfacteurs. Ik heb toen echt op mijn 
poot gespeeld om tot een aanvaardbaar compromis te komen.”

Hebt u stakingen georganiseerd?
“Vorig jaar hebben we meegedaan aan de algemene novemberstaking. 
Er was een grote vertrouwensbreuk tussen het personeel en de directie. 
De werkdruk was niet meer aanvaardbaar. Verder zijn er wel wat kleine-
re stakingen doorheen de jaren geweest. Waar mogelijk deden wij dit in 
gemeenschappelijk front. We hebben zelfs samen met vakbonden en het 
bedrijf de strijd gevoerd tegen een te snelle openstelling van de postmarkt 
in België. Het gevecht voor een “social level playing field“ voor de postope-
ratoren, was een reeks van acties waardoor we er vandaag nog staan! Onze 
noorderburen, zowel Nederlanders als Denen hebben heel andere schok-
ken moeten doorstaan dan wij! En dat is de grootste verdienste van dat 
gemeenschappelijk front in samenwerking met de toenmalige leiding van 
het bedrijf!” 

Waarmee gaat uw opvolger als voorzitter van de groep De Post 
geconfronteerd worden?
“Het dossier van de vermindering van het aantal dagen uitreiking per 
week komt eraan. Het verschil tussen dringende en niet-dringende post. 
De brieven die de dag nadien moeten besteld worden, zullen duurder 
worden. Dus zal men meer brieven verzenden met een latere bestelda-
tum, langer dan één dag. Bpost bereidt deze evolutie wel voor. In Dene-
marken komt de postbode slechts één keer per week langs. Als bpost dit 
wil overleven, moet er aan de tewerkstelling worden gewerkt. Dat is de 
beste garantie voor het bedrijf. Bpost moet ook verder werken aan de 
bestelling van de pakjes. We moeten het personeel ervan overtuigen om 
hard te werken voor die pakjesdienst. Dat is de toekomst. De briefbe-
stellingen zullen blijven dalen dus moeten andere markten aangeboord 
worden. In de beste werkomstandigheden. Het gevaar is de komst van 
een tweede circuit, en dan is het gedaan met de Post. Er is inderdaad 
concurrentie van het buitenland in de pakjesmarkt, maar de vakbond 
moet op Europees niveau de goede tewerkstellingsvoorwaarden voor 
alle bedrijven eisen. Er is wel een nieuw element: het klimaat! Bpost zou 
een innovator kunnen zijn van de ecologisch verantwoorde postbedeling. 
Kijk naar Oostenrijk: alle bedrijven leveren hun pakjes voor de steden op 
een verdeelcentrum buiten de stad af. Van daaruit bezorgt de Post de 
pakjes bij de bestemmelingen.”

Gaat bpost niet met te veel postbodes zitten? De situatie is te 
vergelijken met die van Proximus.
“De digitalisering is niet tegen te houden. Bpost moet die evolutie re-
alistisch bekijken en vooruitkijken. De e-commerce beleeft een enorme 
boost. Dat biedt nieuwe uitdagingen voor bpost. Ik denk niet meteen aan 
scenario’s zoals bij Proximus. Bovendien ga je toch altijd een handma-
tige postbedeling blijven behouden. Tja, digitalisering. Ik ben er niet zo 
voor. Ik bezocht onlangs een oude bibliotheek in Wenen, al die prachtige 
oude boeken. Wie schrijft die blijft. Een fotoalbum vergeelt misschien, 
maar de foto’s blijven. Vandaag maken we digitale foto’s, maar zullen 
ze ook zo’n lang leven hebben als die vergeelde beelden? Papier kan 
je beter doorgeven aan je volgende generatie, en het kan niet gehackt 
worden….”

U hebt altijd een bijzondere aandacht gehad voor de Duitstalige 
Gemeenschap in ons land. Hoe komt dat?
“Iedereen moet in een land dezelfde rechten hebben en dezelfde service 
krijgen waar hij ook woont. Diezelfde rechten waren er niet voor onze 
Duitstalige vrienden. Als zij aan een examen wilden meedoen, moest dat 
in het Frans. Want zij worden als Franstaligen beschouwd. Dit kon voor 
mij echt niet. Duits is ook een officiële taal. En daarom heb ik mij altijd 
voor hun rechten ingespannen. Ik kreeg de kans om een VSOA-antenne 
in Eupen op te richten, zoals in Roeselare. Ik beschouw dit als één van 
mijn grootste verwezenlijkingen.”

Als u een brief zou moeten schrijven, naar wie zou u dat dan doen en 
wat zou u schrijven?
“Oei, moeilijke vraag. Eh, ik schrijf op dit moment aan een boek over 
mijn leven bij de vakbond. Het zal een wat langere brief worden die door 
veel meer mensen kan worden gelezen. U moet weten dat ik uit een 
echte “Postfamilie” kom. Mijn grootvader, een oud-strijder uit de Eerste 
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Marc De Mulder met gewezen Postbaas Johnny Thijs: 
“Ik heb met de leiding van bpost altijd goed kunnen samenwerken.”

2013: een groot moment in de carrière van Marc De Mulder: in één van de kantoren van 
VSOA-Post werden achter het behang originele striptekeningen van onder meer Franquin 

(Robbedoes) en Peyo (de Smurfen) ontdekt. Ze zijn nu mooi bewaard en opnieuw zichtbaar.
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INTERVIEW

Wereldoorlog begon na de oorlog bij de Post. Mijn groottante werkte 
ook bij de Post. Ik ben in een postkantoor geboren en men noemde mij 
op de kleuterklas “Marc Post”. Mijn grootvader woonde als postmeester 
boven zijn postkantoor in Sint-Katelijne-Waver en mijn ouders betrok-
ken de andere helft van de tweewoonst. Het waren andere tijden. Mijn 
grootvader had naast zijn bed een luik om de geldkoffer van zijn kantoor 
beneden in het oog te kunnen houden. Hij sliep altijd met een “dienst-
wapen”, een revolver, naast zijn bed. Het postkantoor was in die tijd het 
centrum van het dorp. Er stonden vaak rijen mensen aan onze deur om 
een brief te posten, hun pensioen af te halen, te sparen of hun betalingen 
te verrichten.”

U begon in 1988 bij het VSOA als sectorafgevaardigde voor Vlaams-
Brabant. Hoe kwam u bij het VSOA terecht?
“Ik ben heel toevallig bij het VSOA gekomen, omwille van hun kwalita-
tief hoogstaande voorbereidingscursussen voor bevorderingsexamens. 
Ik begon als loketbediende in Sint-Katelijne-Waver. Na wat omzwervin-
gen, ik werd zelfs nog postmeester in Sint-Katelijne Waver, zoals mijn 
grootvader, kwam ik in Schepdaal terecht. Daar kreeg ik een telefoontje 
van Jan Eyndels, mijn voorganger als voorzitter van de VSOA-groep De 
Post. Hij vroeg mij om de afgevaardigde Achiel Six op te volgen. Ik zegde 
toe. Gelukkig maar, want ik heb een heel mooi parcours voor het VSOA 
mogen afleggen.”

“Er was altijd wel iets om voor te 
vechten. Maar ik had een sterke ploeg 
rond mij. Fantastische mensen die ik 

eeuwig dankbaar blijf”

En dan werd u algemeen voorzitter van de groep De Post?
“Op het moment dat de Post op een belangrijk keerpunt kwam, is Jan 
Eyndels de derde voorzitter geworden. Maar zodra, enkele jaren later, de 
storm rond de overgang van Frans Rombouts als hoofd van de Post naar 
Johnny Thijs was gaan liggen, kreeg hij de gelegenheid om een stap 
hoger te klimmen en werd hij algemeen voorzitter. Het is op dat ogenblik 
dat hij mij gevraagd heeft om het roer voor de groep De Post over te 
nemen. Al was het geen echte cadeau, de Post en later bpost heeft in al 
die jaren weinig kalme wateren bevaren, er was altijd wel iets om voor te 
vechten. Maar ik had een sterke ploeg rond mij. Fantastische mensen die 
ik eeuwig dankbaar blijf.”

U bent ook de drijvende kracht geweest achter de 
gepensioneerdenbond van VSOA-De Post, de Blauwe Posthoorn?
“De bond bestaat tien jaar. Twee keer per jaar is er een uitstap en natuur-
lijk organiseren we een nieuwjaarsreceptie met een spreker die iets te 
vertellen heeft over het gepensioneerde leven. Je zou verbaasd zijn hoe-
veel gepensioneerden nog met de pensioenproblematiek in aanraking 
komen. Ik denk bijvoorbeeld maar aan het stelsel van de perequatie. Mijn 
medewerker Henk Clauwaert, een wandelend rekenwonder, was tot de 
vaststelling gekomen dat er een fout was gemaakt bij de berekeningen 
van de perequatie. Dank zij het VSOA kwam er een positieve correctie 

van de pensioenen. Om u maar aan te tonen dat een vakbond ook voor 
gepensioneerden zijn nut heeft. De bond is vooral een middel om de 
betrokkenheid van de leden ook na hun pensioen in stand te houden.”

En wat na de pensionering?
“De bedoeling is om in Wallonië met een vakantiewoning te beginnen, 
een bed-and-breakfast waar ook gasten met een fysische beperking kun-
nen verblijven. De woning zal aangepast zijn voor rolstoelgebruikers, 
met aangepaste badkamer en toilet, een vakantiewoning zonder drem-
pel. Er is daar veel vraag naar. Bovendien komt mijn partner Veerle uit 
de zorgsector. We vullen elkaar goed aan. We zijn nu een huis aan het 
verbouwen, aan de oevers van de Semois. Het is voor ons een droom 
die uitkomt.”
Veel succes in de Ardennen! 

Interview: Bert CORNELIS

Marc De Mulder heeft altijd kunnen rekenen op een sterke ploeg rond zich.

De De Mulder-fanclub tijdens zijn afscheid.
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PENSIOENEN

VSOA is verheugd over de uitvoering van 
één van onze belangrijkste eisen. Welis-
waar erg gedeeltelijke uitvoering, want 

enkel voor het federaal contractueel overheids-
personeel. Al meer dan 12 jaar namen we dit op 
in ons eisencahier! We ijveren al jaren voor een 
waardig pensioen ook voor contractuele over-
heidspersoneelsleden.

We zijn wel tevreden, maar merken tegelijk op 
dat het door de overheid hiervoor uitgetrokken 
jaarlijks budget van 32 miljoen euro onvoldoen-
de was voor de uitvoering hiervan in 2019. Om-
dat deze maatregel retroactief teruggaat tot 1 
januari 2017 (zie hierna) moet er in 2019 ex-
tra budget voorzien worden. De regering nam, 

zonder overleg en zelfs zonder voorafgaande 
mededeling aan de vakorganisaties, het budget 
voor het ‘Interprofessioneel Akkoord’ van 13 
miljoen euro droogweg op in de begroting van 
deze tweede pensioenpijler. Dat is een belang-
rijk element dat de officiële mededeling van de 
Ministerraad niet vermeldt. 
Kortom, de vakorganisaties samen maken dus 
–indirect- zelfs de financiering mee mogelijk van 
dit lovenswaardig initiatief. 
Bedoeling is nu dat dit goede voorbeeld ge-
volgd wordt door de andere overheden. 
We geven de lezer hierna een bloemlezing uit, 
geven commentaar bij en verwerken de infor-
matie die de minister van Pensioenen op zijn 
website publiceerde.

Vooraf?
De wet van 30 maart 2018 “tot aanpassing van 
de reglementering inzake aanvullende pensioe-
nen”, effende het pad voor dit aanvullend pensi-
oen voor contractuele personeelsleden van de 
federale overheid. Dat zat al vervat in het fede-
raal regeerakkoord. Het geldelijke statuut voor-
ziet deze 2de pijler als een nieuw geldelijk voor-
deel voor het federaal contractueel personeel. 

De contractuele personeelsleden van het lokaal 
openbaar ambt kenden dat al vroeger (welis-
waar met te weinig budget). Ook alle werkne-
mers en zelfstandigen zouden inmiddels een 
aanvullend pensioen kunnen opbouwen. 

Op 29 november 2019 keurde de ministerraad het voorstel goed om een aanvullend pensioen (tweede pensioenpijler) 

toe te kennen aan het federaal contractueel overheidspersoneel. Tegelijk wees de Ministerraad het beheerscontract 

ervan toe aan AXA. 

Voortaan aanvullend pensioen voor 
federaal contractueel overheidspersoneel

Eindelijk!
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PENSIOENEN

Hoeveel en hoe?
De meeste federale contractuele ambtenaren 
met een arbeidsovereenkomst op 1 juli 2019, 
krijgen automatisch, een aanvullend pensioen 
ter hoogte van 3% van het jaarlijks brutoloon. 
Sommigen (zie verder) met een arbeidsover-
eenkomst op 1 januari 2020, krijgen dat ook. De 
werknemer betaalt zelf geen bijdragen, enkel de 
overheidswerkgever betaalt. Dit gebeurt dus 
automatisch, zonder dat een eigen initiatief van 
het contractueel personeelslid nodig is.

Samen genieten, volgens de website van de mi-
nister van Pensioenen Bacquelaine, 19.793 fe-
derale contractuele personeelsleden voortaan 
een aanvullend pensioen. 

Voor wie met arbeidsovereenkomst op 1 juli 
2019?
Alle contractuele personeelsleden van het fede-
raal openbaar ambt, ontvangen een aanvullend 
pensioen ter hoogte van 3% van hun brutoloon, 
nl
• de federale overheidsdiensten (= FOD); 
• het burgerpersoneel van het Ministerie van 

Landsverdediging
• de Openbare Instellingen van Sociale Zeker-

heid (= OISZ) zoals de RVA, het RSVZ, de FPD; 
• de instellingen van openbaar nut zoals het 

FAVV, de Regie der Gebouwen, Fedasil, het 
BIPT;

• de griffies en de parketten (het contractuele 
personeel van de Rechterlijke Orde, niet de 
magistraten);

• de federale en lokale politie; 
• de ministeriële kabinetten op het federale ni-

veau wanneer dit personeel niet rechtstreeks 
werd aangenomen door dit ministerieel kabi-
net. 

Voor wie met arbeidsovereenkomst op
1 januari 2020?
Dezelfde ministerraad van 29 november be-
sliste om het systeem uit te breiden naar het 
contractueel personeel van enkele bijkomende 
federale instellingen met een arbeidsovereen-
komst op 1 januari 2020. 

Dit zijn onder meer het personeel van de Nati-
onale Arbeidsraad, het Nationaal Orkest, UNIA 
en MYRIA. 

Ook zij ontvangen een aanvullend pensioen ter 
hoogte van 3% van hun brutoloon.

Retroactieve werking vanaf 1 januari 2017 
ofte ‘backservice’?
De vakbonden onderhandelen hierover met de 
overheid al sedert 2017 in het Comité A. VSOA 
zorgde ervoor dat de federale regering zich ver-
bond om al vanaf 1 januari 2017 de 2de pijler 
in te voeren. Dit wordt “backservice” genoemd. 
Alle personeelsleden die op 1 juli 2019 als 
contractueel werden geïdentificeerd en die al 
in dienst waren in 2018 en 2017 genieten een 
inhaaleffect (een “back service”) vanaf januari 
2017.  Voor de personeelsleden van de enkele 
instellingen die door de ministerraad van 29 
november 2019 zijn toegevoegd (UNIA etc.), is 
hetzelfde principe van toepassing maar met als 
identificatiedatum 1 januari 2020, met dezelfde 
back service voor de jaren 2017-2018-2019.

Hoeveel bedraagt de backservice 2017-2018-
2019?
In beide gevallen stemt de back service overeen 
met 1% van hun loon voor 2017; 1,5% van hun 
loon voor 2018 en 3% vanaf 2019. 

Kapitaal of rente? 
Het aanvullend pensioen wordt gestort onder 
de vorm van een kapitaal maar kan eveneens 
worden omgezet in een maandelijkse rente. Ie-
der geval is anders omwille van zijn parcours, 
zijn loon, zijn gezinssituatie, zijn fiscale situatie 
enz. Hieronder enkele voorbeelden vanwege het 
kabinet van openbaar ambt:

Voorbeeld 1
Op een jaarlijks brutoloon van 36.000 euro, laat 
een premie van 3% toe aan een contractueel 
personeelslid met een volledige loopbaan (45 
jaar) een kapitaal op te bouwen van 97.538,07 
euro, wat een jaarlijkse rente voorstelt van 
5.285,03 euro. 

Voorbeeld 2
Op een jaarlijks brutoloon van 50.000 euro, 
laat een premie van 3% toe aan een contractu-
eel personeelslid met een volledige loopbaan 
(45 jaar) om een kapitaal op te bouwen van 
135.469,55 euro, wat een jaarlijkse rente voor-
stelt van 7.340,32 euro.

Welk fiscaal stelsel bij uitkering?
De gestorte kapitalen van dit aanvullend pen-
sioen worden belast tegen belastingvoet van 
16,5%, zelfs tegen 10%:
• als ze worden vereffend ten vroegste op de 

wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) van het 
contractuele personeelslid, actief tot tenmin-
ste die leeftijd of; 

• als ze worden vereffend ten vroegste op de 
leeftijd waarop aan de voorwaarden van een 
volledige loopbaan (45 jaar) wordt voldaan, 
volgens de dan geldende pensioenwetgeving 

FOD BOSA beantwoordt uw vragen en beheert 
het budget
FOD Bosa is de officiële beheerder van het bud-
get. Zij staat in voor de stortingen aan verzeke-
ringsmaatschappij AXA. Ze beantwoordt alle vra-
gen die contractuele federale personeelsleden 
hebben. Bijkomende budgettaire middelen wer-
den toegekend om hun personeel te versterken.

Contactgegevens: FOD Beleid en Ondersteu-
ning Simon Bolivarlaan 30 WTC III 1000 Brus-
sel; info@bosa.fgov.be, 02/740.74.74.74

Hoeveel kost dit jaarlijks?
Een jaarlijks overdraagbaar budget van 32 mil-
joen euro werd vrijgegeven door de federale re-
gering om de maatregel te financieren. Voor de 
financiering van de retroactieve werking moest 
voor het jaar 2019 een bijkomend budget wor-
den toegekend. Dit kost in totaal 51,15 miljoen 
euro. Zoals gemeld in de inleiding is hierin ook 
13 miljoen euro van het budget van het Inter-
professioneel Akkoord in opgenomen, zonder 
overleg met de vakbonden.

Conclusie : ook de andere overheden moeten 
volgen!
Tot slot hoopt VSOA dat de kanselarij van de 
premier diens belofte nakomt: instelling van 
een monitoringcomité met de vakorganisaties 
ter opvolging en, na de aanwijzing door de mi-
nisterraad van de verzekeraar AXA, wat recent 
is gebeurd, minstens een vergadering met de 
vakbondsorganisaties. Wij zijn dus in blijde af-
wachting.
VSOA benadrukt dat onze eis voor een tweede 
pensioenpijler voor het contractueel overheids-
personeel, slechts gedeeltelijk is ingewilligd. 
VSOA ijvert voor een volwaardige tweede pijler 
van 3 % voor het voltallige contractueel over-
heidspersoneel, niet alleen het federale! De 
Vlaamse overheid volgde dit goede voorbeeld 
inmiddels al. Wij vroegen al onze vertegen-
woordigers deze eis op te nemen in de respec-
tievelijke sectorale eisencahiers. 
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VOORDELEN ESET

Uw huis bestaat niet langer enkel uit bakstenen. Het is een heus 
technologienetwerk geworden. Elk nieuw slim 'object' dat we thuis 
introduceren, van eenvoudige randapparaten tot Alexa van Amazon, 

vergroot het aantal apparaten dat via onze internetrouter is aangesloten, 
maar vergroot ook de mogelijkheden voor hackers om toegang tot uw huis 
te krijgen.

Bescherm de basis - uw router
Het verbeteren van de beveiliging van uw internetrouter is een van de 
eenvoudigste maatregelen om uw huis en de technologieën erin te be-
veiligen. De router is zowat de basis van het verbonden huis. Hier zijn 
vier eenvoudig toe te passen tips die u kunt volgen in het kader van de 
European Cyber Security Month (ECSM):
• Investeer in de juiste router: Vergelijk de verschillende routermodellen 

online voor u er een koopt en opteer voor eenvoudig te gebruiken be-
veiligingsfuncties. De WEP-versleuteling is al lang gekraakt en recente 
aanvallen op WPA2-versleuteling, bekend onder de naam KRACK, to-
nen aan dat ook deze kwetsbaar kan zijn. Weinig routers hadden een 
update nodig als gevolg van deze aanval, maar voor sommige routers 
was dit wel noodzakelijk.

• Zorg ervoor dat uw besturingssysteem steeds bijgewerkt is: Het 
checken van beveiligingsupdates voor uw router wordt makkelijk over 
het hoofd gezien. Houd bij het kiezen van een router rekening met de 
updatemogelijkheden, nu de nakende kwetsbaarheid van WPA2 mo-
gelijk updates zal vereisen. Denk aan het belang van uw router voor de 
bescherming van uw huis; nu extra 20 of 30 euro meer betalen voor 
een kwaliteitsvolle router die u over een paar jaar de nodige updates zal 
blijven sturen, is voordeliger dan dat u kiest voor een goedkoper toestel 
en het uiteindelijk moet vervangen omdat het niet meer veilig is.

• Deactiveer Universal Plug and Play (UPnP) op uw router: De mees-
te mensen hebben geen UPnP-router nodig; vergeet in dat geval niet 
om deze optie uit te schakelen in de instellingen van uw router. Met 
deze functie hebben mensen immers toegang tot uw netwerk zonder 
authenticatie. Daarom kunt u de functie beter deactiveren indien mo-
gelijk.

• Schakel de afstandsbediening uit (remote management): Schakel 
draadloze afstandsbediening uit om te voorkomen dat hackers uw rou-
terinstellingen van op afstand wijzigen. Dit betekent dat fysieke toe-
gang tot de router is vereist om de instellingen te wijzigen.

De tips van
ESET INTERNET SECURITY

Bescherming van uw rechten is een belangrijke opdracht van het VSOA. Niet alleen de bescherming van uw arbeidsrechten 

is vandaag belangrijk, ook andere rechten op het vlak van uw privacy, dienen te worden beschermd. Het Europees bedrijf 

ESET ontwikkelt al meer dan 30 jaar geavanceerde IT-beveiligingstechnologieën voor particulieren en bedrijven en biedt 

u enkele waardevolle tips aan.
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VOORDELEN ESET

Naarmate we het aantal apparaten in onze huizen uitbreiden, moeten we 
de veiligheid voor ogen houden. Eigenlijk voegt u immers extra ramen 
en deuren toe waarlangs cybercriminelen in uw huis kunnen binnendrin-
gen. U moet er dus voor zorgen dat u deze virtuele toegangen vergren-
delt, net zoals u dat doet met de voordeur. Beveiliging is altijd essentieel, 
vooral voor onze routers, en we moeten de nodige maatregelen nemen 
om te voorkomen dat het 'internet der dingen' leidt tot 'ransomware der 
objecten'.
Om het hoofd te bieden aan de risico's van de moderne e-commerce, 
waarbij online winkelen zeer praktisch en eenvoudig is geworden, stelde 
ESET vijf eenvoudige en makkelijk te onthouden tips op: 'Be NERDS'.

N – Pincodes of wachtwoorden voor internetban-
kieren mogen nooit worden gevraagd of bekend-
gemaakt bij een online betaling. Uw pincode mag 
alleen worden gebruikt bij geldautomaten en fysie-
ke betaalautomaten, zoals aan de kassa in de super-
markt.

E – Bestudeer de producten zorgvuldig indien mo-
gelijk (en voel u vrij om vragen te stellen en ver-
duidelijking te vragen). Vergeet niet dat het de ver-
antwoordelijkheid van de koper is om zich ervan te 
vergewissen dat de kwaliteit van de gekochte goe-
deren voldoet aan de normen wanneer hij ermee 
instemt te betalen.

R – Reputatie speelt een grote rol bij onlineaanko-
pen. De geloofwaardigheid van de website moet 
altijd een belangrijke overweging zijn bij uw beslis-
singen tot onlineaankopen.

D – Stel jezelf vragen en vraag ook een tweede 
opinie aan vrienden, familie, wie dan ook. Waarom 
wordt dit product tegen zo'n lage prijs verkocht? Zijn 
er andere platforms of verkopers die het tegen zo'n 
lage prijs aanbieden? Hoe meer u de aankoop in 
vraag stelt zonder overhaast te beslissen, hoe beter.

S – Veilig. Voordat u betalingsgegevens op een web-
site begint in te voeren, moet u er eerst zeker van zijn 
dat de website versleuteling gebruikt. Kijk of er in de 
adresbalk een klein hangsloticoontje staat en of het 
webadres begint met https://.

Het belangrijkste om uit dit artikel te onthouden, buiten het acroniem 
NERDS, waarin goede gewoontes voor onlineaankopen worden be-
schreven, is de volkswijsheid: "Als het te mooi is om waar te zijn, is het 
waarschijnlijk ook niet waar." Denk twee keer na voordat u afrekent en 
bescherm uw portemonnee tegen alle soorten zakkenrollers, ook digita-
le. 

ESET is een op en top Europees bedrijf dat strijdt tegen cybercri-
minaliteit en nu het grootste computerbeveiligingsbedrijf in de 
Europese Unie.

Het bedrijf zit achter de ontdekking van talloze nieuwe bedreigingen, 
zoals de malware LightNeuron en Industroyer of de eerste spyware die 
Google Play wist te infiltreren en gebaseerd is de malware AhMyth. Het 
is ook het enige IT-beveiligingsbedrijf dat de Rootkit UEFI, LoJax ont-
dekte tijdens een cyberaanval op een aantal overheidsorganisaties in 
de Balkan. Sinds november 2019 is ESET een van de oprichters van de 
App Defense Alliance van Google. Het merk zal voortaan proactief de 
mobiele apps in Google Play Store beschermen.

ESET biedt enkele van de meest efficiënte oplossingen op de markt die 
uw apparaat minimaal belasten. Werk, speel en surf op het internet zon-
der vertragingen. 

Bescherm uw computers en mobiele apparaten met de meerlaagse 
technologie van ESET en beveilig uw persoonlijke gegevens tegen spy-
ware, ransomware en andere soorten malware. De hoogwaardige pro-
ducten van ESET zijn gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren!

Surf in alle gemoedsrust met ESET.
 

Ga naar het voordelenplatform www.vsoa-voordelen.be 
en ontdek de aanbiedingen van ESET als VSOA-lid.

ESET ontwikkelt al meer dan 30 jaar geavanceerde 

IT-beveiligingstechnologieën voor particulieren en 

bedrijven.

ESET,
een Europees bedrijf
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ACLVB

De ACLVB blijft kandidaten zoeken in de bedrijven die sociale ver-
kiezingen moeten organiseren. De eigenlijke stemming valt in de 
periode van 11 tot 24 mei 2020. Onze kandidatenlijsten zijn nog 

niet overal volledig, en in sommige bedrijven is zelfs nog geen spoor van 
ACLVB-kandidaten. Met andere woorden: als je vrienden, familieleden, 
buren of kennissen hebt die in de privésector werken, pols dan zeker of 
ze zin hebben om personeelsafgevaardigde te worden. De sociale verkie-
zingen vinden slechts om de vier jaar plaats, het is de gelegenheid om 
een mandaat in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk 
(CPBW, vanaf 50 werknemers) of in de Ondernemingsraad (OR, vanaf 100 
werknemers) te verwerven en soms in de Syndicale Delegatie.

Overleg
Het succes van de ACLVB bij de sociale verkiezingen komt rechtstreeks 
het VSOA ten goede. Het draagt bij aan onze kenmerkende visie omtrent 
de syndicale actie, waarbij we overleg verkiezen boven ongebreideld ac-
tievoeren. Niet onbelangrijk is ook dat de machtsverhouding tussen de 
drie vakbonden bepalend is voor de onderlinge verdeling van de manda-
ten in tal van overlegorganen, bijvoorbeeld in de beheerscomités van de 
socialezekerheidssectoren. Bij het grote publiek leeft soms de indruk dat 
de vakbonden enkel bezig zijn met staken en betogen. We weten dat onze 
voornaamste opdracht bestaat in het voorkomen van conflicten en het 
voorstellen van oplossingen. Vandaar het belang van te kunnen rekenen 
op de beste afgevaardigden en mandatarissen, mensen die het hoofd koel 

houden vooraleer hardere acties nodig zijn wanneer bij de andere partij de 
wil ontbreekt om tot een redelijke oplossing te komen.

Go for 50/50
De ACLVB heeft zich voorgenomen om niet 
alleen zoveel mogelijk kandidaten te laten 
verkozen worden, maar ook om zoveel mo-
gelijk de gelijkheid man/vrouw na te streven. Niet op elke lijst en in elke 
onderneming natuurlijk, maar in het algemeen. Niet nu in 2020, maar zo 
gauw mogelijk. Wanneer vrouwen willen dat hun bedrijf meer rekening 
houdt met de problematieken die in het bijzonder hen raken (bijvoorbeeld 
de balans werk/privéleven), moeten ze zetelen in de OR, het CPBW of in 
de Syndicale Delegatie.

Ruimer gezien wordt de lijst verondersteld de diversiteit van het perso-
neel (beroepen, gebouwen, hiërarchische niveaus, afkomst, leeftijden, ...) 
te weerspiegelen. 
De afgevaardigden kunnen in tal van domeinen hun inbreng leveren om 
het werk en de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Ondernemingsraad
• advies uitbrengen of voorstellen formuleren omtrent de arbeidsorgani-

satie
• economische en financiële informatie ontvangen
• het arbeidsreglement opmaken en wijzigen
• de in geval van afdanking en aanwerving te volgen criteria onderzoeken
• de maatschappelijke werken beheren die door de onderneming inge-

steld werden voor het welzijn van het personeel
• de data van de jaarlijkse vakantiedata bepalen en desgevallend een 

beurtwisseling opstellen

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk
• actief bijdragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen
• voorstellen formuleren omtrent het beleid ter preventie van ongevallen 

en beroepsziekten
• de psychosociale belasting ten gevolge van het werk terugdringen
• de milieumaatregelen die de onderneming neemt bevorderen

Meer info vind je op www.wordkandidaat.be. Neem zeker een kijkje! 

De ACLVB zoekt nog kandidaten
voor lijst 1

In 2020 vinden in de bedrijven van de privésector opnieuw sociale verkiezingen plaats. In het vooruitzicht daarvan heeft 

een onschuldig handje onlangs de lijstnummers geloot: de ACLVB heeft het nummer 1. De beschermingsperiode voor de 

kandidaten vangt aan tussen 12 en 25 januari 2020, de lijsten moeten ingediend zijn in de periode van 17 tot 30 maart.

GO FOR
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PROXIMUS

In de eerste week van januari 2019 kreeg het 
personeel van Proximus via de pers kennis van 
een herstructureringsplan waarin onder ande-

re 1900 arbeidsplaatsen binnen het "overheids-
bedrijf" werden afgeschaft. Het management gaf 
de volgende reden op: door de digitalisering van 
het werk in een groot aantal domeinen zullen er 
honderden banen uitgevoerd door kwaliteitsvolle 
medewerkers gewoonweg verdwijnen.

Maandenlang kregen we presentaties met 
honderden slides voorgeschoteld om de toe-
stand binnen elke dienst van de onderneming 
uit te leggen. Vanaf juni 2019 werd er een on-
derhandelingskalender vastgelegd.

Met de voorstellen (meer dan 40) van het per-
soneel, overgemaakt door de vakorganisaties, 
om te bezuinigen in plaats van jobs te schrap-
pen, hield het management geen rekening. 

De vakbonden hadden geen andere keuze dan, 
voor de eerste keer in de geschiedenis van de 
sociale dialoog binnen de onderneming, een 
beroep te doen op de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, die een sociaal be-
middelaar aanduidde. De rol van deze bemid-
delaar bestond er niet alleen in om de dialoog 
opnieuw op gang te brengen tussen het ma-
nagement en de vakorganisaties maar ook om 
die te vergemakkelijken.

Dankzij het werk van de bemiddelaar konden 
we in de loop van de maand september ech-
te onderhandelingen aanvatten. Deze gingen 
door tot 18 november 2019 toen één van de 
drie vakorganisaties de onderhandelingstafel 
verliet. Gedurende de maanden van onderhan-
delen heeft het VSOA de nadruk gelegd op het 
aantal ontslagen dat onaanvaardbaar was en 
op de toekomstige opleidingen voor de mede-
werkers die bij Proximus aan het werk blijven.

In november heeft VSOA-Proximus aan zijn 
leden gevraagd om voor of tegen het plan te 
stemmen. Uitslag: 65% voor en 35% tegen 
(elektronische stemming om iedereen de ge-
legenheid te geven om zijn stem te laten ho-
ren). Op de 1300 geschrapte banen zullen er 
uiteindelijk een aantal medewerkers de onder-
neming op een vrijwillige basis met een extra 
premie verlaten, medewerkers die voor het 
plan 58+ kiezen; dat is een vervroegd vertrek-
plan dat al 4 jaar binnen de onderneming be-
staat voor medewerkers die minstens 58 jaar 
zijn. Helaas zal er ook een onbepaald aantal 
werknemers verplicht de onderneming moeten 
verlaten in 2020 en 2021.

Aangezien het plan 2/3de van de stemmen be-
haalde in het Paritair Comité heeft de Raad van 
Bestuur geen beroep moeten doen op artikel 
35 van de wet van 1991. Er bestaat dus geen 
juridisch precedent dat gebruikt zou kunnen 
worden om dit toe te passen binnen andere 
overheidsbedrijven.

In ieder geval zullen we de toepassing van het 
plan van dichtbij opvolgen om ervoor te zorgen 
dat het toegepast zal worden zoals het onder-
handeld is.

We wensen het personeel van Proximus veel 
moed toe! 

VSOA kijkt streng toe op uitvoering 
sociaal plan

Op 9 december 2019 kwam een Buitengewoon Paritair Comité samen dat het plan, voorgesteld door Proximus en 

onderhandeld met het management van de onderneming, met 15 stemmen op 18 aanvaardde. 

De Proximus-Towers te Brussel
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SPOOR

De door de directie voorgestelde teksten liggen mijlenver van de 
verwachtingen van de spoormensen.
Er wordt van het personeel verwacht om de verbeterde koop-

kracht zelf te financieren door een nieuwe verhoging van de productiviteit. 
De jobevolutie binnen de schoot van de spoorwegen die voorzien is voor 
2020, hangt te veel af van verschillende verborgen factoren.
Dit Protocol is dus onaanvaardbaar omdat het personeel sinds jaren reeds 
zwaar werd bestraft door een verhoging van de productiviteit . De spoor-
mensen bevinden zich wat betreft arbeidsvoorwaarden en effectieven op 
een slappe koord.

Wij zitten niet ver meer van demotivatie bij het personeel met schadelijke 
gevolgen, zowel voor de directie als voor het personeel.
VSOA-Spoor is dus vastbesloten. Deze verklaring laat geen ruimte voor 
dubbelzinnigheid maar heeft enkel als doel te luisteren naar de verwach-
tingen van de spoorwegmensen. 

Wij brengen jullie ter kennis dat vanaf 1 januari 2020, het aantal 
gratis Benelux vrijbiljetten zal worden verminderd met 12 per recht-
hebbende. 

Deze beslissing werd genomen na een enquête door de sociale in-
spectie. Alles wordt teruggebracht naar de situatie van voor bericht 94 
H-HR/2006. 

NEEN voor VSOA-Spoor

VSOA-Spoor verdedigde in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers de mu-
tualiteit van de spoorwegen.

Het door Valerie Van Peel (N-VA) neergelegde 
wetsvoorstel over de afschaffing van de Kas 
der Geneeskundige Verzorging zorgt voor een 
ongeziene ongerustheid bij alle Spoormensen.

De Kas der Geneeskundige Verzorging is een 
verplichting in de materie geneeskundige ver-
zorging waarvoor men een wettelijke bijdrage 
aanrekent. De Solidariteitskas maakt deel uit 
van de algemene sociale werken die allerlei 
sociale voordelen toekent en waar nodig tus-
senkomt bij wettelijke terugbetalingen in de 

materie van verplichte verzekeringen.
Zij komt tussen bij uitbetalingen van vergoe-
dingen in geval van werkonbekwaamheid, be-
grafeniskosten, enz.

VSOA-Spoor verduidelijkte dat de wettelijke 
vrijheid voor de keuze van zijn ziekteverzekering 
niet opweegt tegen de ontelbare bijkomende 
voordelen van de Kas der Geneeskundige Ver-
zorging toegekend aan alle personeelsleden 
en gepensioneerden die recht hebben op het 
fonds der Sociale Werken.

Het verplichte lidmaatschap bij de Kas der 
Geneeskundige Verzorging die is voorzien in 
het artikel 118 alinea 2 van de wet van 14 juli 

1994, is niet in tegenspraak met de artikels 10 
en 11 van de grondwet.
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 
oktober 2008 rechtvaardigt de niet-schending 
van de artikels 10 en 11 van de Grondwet.
Het artikel 27 van de Grondwet «recht van ver-
eniging» is niet van toepassing op de KGV als 
instelling van publiek recht.

Een mutualiteit heeft als doel tussen te komen 
bij terugbetalingen, om iedereen tot de ge-
neeskundige verzorging toe te laten. Wij zijn er 
dus van overtuigd dat men ons systeem niets 
ten laste kan leggen en dat we bewust verder 
zullen zorgen voor de goede gezondheid van 
de spoorwegmensen. 

Kas der Geneeskundige Verzorging

Verkeersvoordelen ‘Vrijbiljetten Benelux’

Protocol van Sociaal Akkoord 2020-2022

Tijdens het Sturingscomité van 21 november 2019 heeft het VSOA-Spoor het Protocol van Sociaal Akkoord verworpen.
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AFRC

Wat is Belspo precies?
Anne Mahieu: “Belspo is de verzamelnaam van 
de Programmatorische Federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid (POD), de voogdijoverheid 
van tien federale wetenschappelijke instellingen 
(het Rijksarchief, de Koninklijke Bibliotheek, 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, het Ko-
ninklijk Instituut voor Ruimte-Aeronomie, het 
Koninklijk Meteorologisch Instituut, de Konink-
lijke Sterrenwacht, het Museum voor Natuurwe-
tenschappen, de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten, het Museum voor Kunstpatrimonium, de 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis). “

Wat is het doel
van de sociale dienst van Belspo?
“Hulpverlening bieden aan het personeel van de 

federale wetenschappelijke instellingen, door in-
dividuele en/of collectieve hulpverlening.
Dat betekent psychosociale, juridische of financi-
ele hulpverlening of het doorverwijzen naar onze 
sociale assistenten.”

En wat betekent
een collectieve hulpverlening dan?
“Dat betekent ofwel een hospitalisatieverzeke-
ring, een tussenkomst in de medische kosten, het 
aankopen van een bril of lenzen, een collishop 
pro-kaart, een tussenkomst in een cultuur- en/of 
sportabonnement, een tussenkomst in het Sin-
terklaasfeest, vakantiekosten voor kinderopvang, 
maar ook een tussenkomst voor preventieve ge-
neeskunde en een geboorte- of adoptiepremie of 
ook diensten voor gepensioneerden.” 

Wie zijn de begunstigden
van de sociale dienst?
“De sociale dienst richt zich tot de personeelsle-
den die behoren tot het Federaal wetenschaps-
beleid, de personeelsleden van de 10 Federale 
wetenschappelijke instellingen die onder de 
bevoegdheid van de minister van Wetenschaps-
beleid vallen, de gepensioneerde personeelsle-
den die, op het ogenblik van hun pensionering 
behoorden tot een van de bovenstaande catego-
rieën, de weduwen, weduwnaars en wezen van 
wie de echtgenoot, de echtgenote of de ouder, 
op het ogenblik van zijn of haar overlijden, die 
behoorden tot de eerste twee categorieën, de 
gezinsleden van voornoemde personeelsleden 
onder de eerste drie categorieën, die deel uitma-
ken van hetzelfde huishouden en onder hetzelf-
de dak wonen.”

Welk probleem de mensen die bij de federale we-
tenschappelijke instellingen of bij de POD wer-
ken, ook voorhebben, ze moeten niet aarzelen 
hulp te vragen. De sociale dienst van Belspo is er 
voor hen. 

Martine RENAUX

Een aanvraag indienen 
bij de sociale dienst van Belspo?

Per post : VZW Sociale Dienst BELSPO, 
WTC III Simon Bolivarlaan 30 te 1000 Brussel.

Per fax op het nummer 02/238 36 52.
Per e-mail naar het secretariaat: 
secr.soc@belspo.be
Of naar de sociaal assistent(en) : 
sociaal.assistent@belspo.be

Meer informatie vindt u op de website http://
www.belspo.be/soc/general_task_nl.stm 

De sociale dienst van Belspo
biedt hulp voor iedereen

Anne Mahieu is al enkele jaren onze VSOA-afgevaardigde bij de Koninklijke Bibliotheek van België. Zij is ook lid van de 

raad van bestuur van de sociale dienst van Belspo. 
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RECHTERLIJKE ORDE

Reglement arbeidstijdregeling voor 
gerechtspersoneel

DGRO – Directie Infrastructuur ‘New Infra’

VSOA-RO is al jaren één van de voortrekkers in het opstellen en invoeren van een arbeidstijdregeling voor “alle” 

gerechtspersoneel. Tot op heden bestaan er immers te veel verschillende arbeidstijdregelingen. Dit leidt soms tot een 

opbod tussen verschillende juridische entiteiten.

In 2016 werd binnen de steundienst van 
hoven en rechtbanken een werkgroep opge-
richt voor het opstellen van een eerste ont-

werp. Dit werd een eerste maal voorgesteld op 
het syndicaal overleg in juli 2017. Deze eerste 
nota was voor de syndicale organisaties onaan-
vaardbaar en de steundienst werd gevraagd zijn 
huiswerk opnieuw te maken.

Intussen begonnen met de regelmaat van de 
klok verschillende versies te circuleren en een 
eigen leven te leiden; en zoals wel vaker achtten 
de leidinggevenden het nodig deze al gedeel-
telijk of geheel als definitief te beschouwen en 
aan te wenden binnen hun dienst. Dit tot gro-
te ergernis van de syndicale organisaties. Wij 
hebben er ons bij de overheid meermaals over 
beklaagd dat nieuwe regelingen werden inge-

voerd zonder rekening te houden met de regels 
van het sociaal overleg.

Eind oktober 2018 werd de nieuwe tekst voor-
gesteld aan het College van het Openbaar Mi-
nisterie. Twee maanden later (december 2018) 

maakte deze de tekst over aan het College van 
Hoven en Rechtbanken. Zij deden er dan nog 
bijna een jaar over om zich over het ontwerp te 
buigen en te debatteren.
Uiteindelijk werd op het syndicaal overleg van 
18 november 2019 een ontwerp voorgesteld.
Het voorliggend ontwerp, dat in grote lijnen de 
goedkeuring wegdraagt van het VSOA-RO, zal 
nu in komende onderhandelingen verder wor-
den gefinetuned, op basis van de opmerkingen 
van de syndicale organisaties.

VSOA-RO hoopt in elk geval op korte termijn het 
project te kunnen finaliseren. 

Guy VAN CAUWENBERGHE
Voorzitter VSOA-RO

Op 1 januari 2020 start binnen de rech-
terlijke orde ‘New Infra’.
Het project heeft tot doel het instal-

leren van een geïntegreerd beleid gesteund 
op twee pijlers, dat zal gestoeld zijn op een 
gedeconcentreerd model: professioneel en 
coherent veiligheidsbeleid; optimaliseren van 
de infrastructuur en de technologie. 

Op deze wijze wordt de rechterlijke orde door 
de overheveling van sommige taken ontlast.
In de toekomst zullen de medewerkers ‘Toe-
zicht en Beheer’ worden ondergebracht bij de 
dienst ‘Safety en Security’, waardoor zij niet 
langer onder de verantwoordelijkheid zullen 

vallen van RO, maar lokaal zullen geleid wor-
den door een teamleader.
Ook voor het onderhoud van de gebouwen ver-
andert er heel wat. De bevoegdheden tussen 
RO en de Regie der Gebouwen worden beter 
en duidelijker afgelijnd. De dienst ‘Facility’ zal 
hier op lokaal vlak een belangrijke rol spelen.
Intussen werden de nodige aanwervingen 
gedaan om ‘New Infra’ op de vooropgestelde 
datum te laten starten. VSOA-RO heeft van-
zelfsprekend nog enkele bedenkingen bij deze 
veranderingen. Het lijkt een goede zaak dat 
de medewerkers ‘Toezicht en Beheer’ werden 
overgeheveld naar ‘New Infra’. Niettemin vindt 
VSOA-RO dat het voor twee andere categorieën 

van het personeel, de onthaalmedewerkers en 
het poetspersoneel, en voor RO een gemiste 
kans is door deze niet mee te nemen in de 
nieuwe structuur. Het laat zich natuurlijk raden 
wie zich hiertegen heeft verzet.
Een laatste niet onbelangrijk punt in deze 
nieuwe setting is natuurlijk welk budget zal 
hiertegenover worden geplaatst? Indien dit 
onvoldoende zal zijn, vrezen wij ervoor dat het 
enthousiasme van nieuw aangeworven perso-
neelsleden als snel zal overgaan in gelaten-
heid. 

Guy VAN CAUWENBERGHE
Voorzitter VSOA-RO
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LRB

Massale opkomst Brusselse lokale 
ambtenaren voor novemberstaking

Onze eisenbundel werd in gemeenschappelijk front opgemaakt na vele debatten met mensen uit het terrein: secretarissen- 

en burgemeestersconferentie, Brulocalis, leden uit de bevoegde kabinetten…. De bundel werd op 20 september 2018 

overhandigd als memorandum. VSOA-LRB stelt nu vast dat de Brusselse regering Vervoort III in haar beleidsnota met 

geen woord rept over de VSOA-voorstellen om de ambtenaren binnen de gemeenten, de vzw’s, de hoofdstukken 12 en de 

sector van de openbare ziekenhuizen te herwaarderen. 

Dat zorgde voor woede bij de leden en de ambtenaren van de lokale 
besturen. Ze voelen zich benadeeld tegenover hun collega’s van 
de andere gewesten, waaronder ook het Brussels gewest.

Die woede werd in meerdere sectoren geuit onder één motto: “Solidari-
teit”. 
Met de bijkomende slogan: “Stop met de lage lonen, we laten niets los!”.

Duidelijk is dat er altijd iemand is die het minder goed stelt dan wijzelf 
maar dat mag geen reden zijn om de strijd niet aan te gaan om betere ba-
remieke of loonvoorwaarden, vooruitgang in onze loopbaan, het verkrij-
gen van voordelen zoals maaltijdcheques waar er geen zijn, het verkrijgen 
van een harmonisering in het ten laste nemen van bepaalde vervoermid-
delen, het verkrijgen van betere voorwaarden voor het welzijn op het werk 
(verbetering van ter beschikking gestelde lokalen, materieel…) te eisen.

Dit eisenpakket werd op 12 november 2019 uiteengezet tijdens onze ont-
moeting met de Brusselse minister-president Vervoort en de bevoegde 
ministers Clerfayt en Maron. Zij gaven toe dat onze eisen terecht zijn en 
dat ze bereid zijn om begrotingsruimte te zoeken maar dat de zaken over 
de hele legislatuur zullen gespreid worden.
We namen contact op met enkele leden en vroegen hen waarom ze aan 
de staking deelnamen. 

Ricardo Luis Felipe
De sector van de gemeentelijke kin-
deropvang heeft een belangrijke 
plaats in onze samenleving. Daarom 
wordt de strijd aangegaan om gehoor 
te krijgen. De eisen zijn dan ook:
•  verhoging van de barema’s, her-

waardering van niveau E naar 
niveau D, maximaal streven naar 

10% loonsverhoging in de toekomst;
• automatische overstap naar een statutair contract van het personeel na 

een bepaalde anciënniteitsduur (vlakke loopbaan);

• vermindering van de arbeidstijd naar de 4 dagenweek vanaf de leeftijd 
van 50 jaar, rekening houdend met de stress en de dagelijkse eisen van 
de functie. 

We vroegen ook de mening op de dienst infrastructuurwerken van een 
Brussels OCMW, rekening houdend met het feit dat van dit soort departe-
menten steeds meer wordt gevraagd, terwijl de menselijke en materiële 
middelen niet voldoende mee groeien.

Waarom werd er gestaakt? 
• weinig of geen voorstellen om de aantrekkelijkheid van bepaalde tech-

nische functies te verbeteren, wat een probleem vormt voor de loyali-
teit of voor de aanwerving. Ambtenaren met zo’n veelzijdig profiel gaan 
naar de privésector of naar andere beter betaalde niveaus (technicus 
ingenieur niveau B)

• het bestaan van een kader dat de realiteit van het terrein niet langer 
weerspiegelt en waar een gebrek aan zichtbaarheid heerst in verband 
met de functies over wie doet wat, wanneer, hoe, onder welke verant-
woordelijkheid, enz. 

Laurie Martine Detlleux
We zullen de strijd verderzetten en 
ons in de komende weken of maan-
den laten horen zodat de ambtenaren 
in de gemeenten, OCMW’s en Brus-
selse ziekenhuizen niet langer de 
zwakke broertjes van het openbaar 
ambt blijven. 

Laten we ons klaarhouden om te mobiliseren volgens ieders mogelijkhe-
den en middelen.  

Brigitte COLLIN
Voorzitter van de Brusselse regio VSOA-LRB
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POLITIE

De bodycam bij de politie 
We krijgen regelmatig te horen dat het VSOA-Politie tegen alles is, omdat vakbonden per definitie tegendraads zijn. Zo 

zouden we de invoering van een stroomstootwapen, het gebruik van een bodycam alsook de aankoop van comfortabele 

kogelwerende vesten bemoeilijken. 

Tegendraads zijn is volgens sommigen 
eigen aan een vakorganisatie. Dit is 
echter totaal naast de kwestie. Waar het 

schoentje echt knelt, is dat de overheid het niet 
zo nauw neemt met het naleven van wetten en 
reglementen, of minstens in gebreke blijft in het 
voorzien van een sluitend kader en/of uniforme 
richtlijnen. Hetzelfde geldt overigens voor het 
voorzien van adequate opleidingen, als het om 
hun eigen personeel gaat. We nemen als voor-
beeld de bodycam. We vernemen van verschil-
lende personeelsleden dat deze een meerwaar-
de betekent op het terrein, dat het hen helpt om 
aan te tonen dat ze gewettigd optreden. Buiten 
het feit dat het op zich spijtig is dat het bewijs 

voor het wettig optreden van een beëdigd amb-
tenaar aangetoond dient te worden met beeld-
materiaal, zijn we ook niet volledig overtuigd 
van het wettelijk kader voor het gebruik ervan.

Geen bijkomende wet
Het wettelijk kader voor de dracht van een body-
cam werd in 2018 vastgelegd in de Wet op het 
Politieambt. Het gebruik houdt onder andere 
het opnemen van beeld in. Er werd geen speci-
fieke bepaling toegevoegd over de opname van 
geluid. Als reden hiervoor wordt in de memorie 
van toelichting verwezen naar het artikel 259bis 
van het Strafwetboek. Dit artikel bepaalt dat 
elke deelnemer aan een gesprek, dit gesprek 

mag opnemen. In het geval men niet deelneemt 
aan het gesprek, en het toch opneemt of doet 
opnemen, pleegt men een wanbedrijf. 
De wetgever vond het logisch dat omwille van 
het feit dat een personeelslid zelf de beeldop-
name start en omwille van het feit dat hij voor-
afgaand een waarschuwing dient te geven (en 
hij dus deelneemt aan het gesprek) er geen bij-
komend wettelijk kader omtrent geluidsopname 
vereist was.

Het probleem momenteel is dat iedere poli-
tiezone een eigen interpretatie geeft aan de 
vigerende wetgeving. In veel zones werken ze 
met een toestel met een pre-recording functie. 

Standpunt VSOA-Politie

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

Informatie-sessie met de 
procureur-generaal

VSOA-Politie organiseerde in Ciney een infor-
matiesessie. Naar aanleiding van een poging 
tot doodslag op een jonge politieman op 27 juli 
2019 te Matagne-La-Grande vond een gesprek 
plaats met procureur-generaal De Valkeneer 
waarna hij aangaf aanwezig te willen zijn op 
deze informatiesessie. We mogen bij deze dan 
ook gerust spreken van een historisch moment: 
de hoogste magistraat van het land, tevens 
voorzitter van het college van procureurs-gene-
raal, die politiemensen toespreekt om hen on-
omwonden en onversluierd uit te leggen waar 
de COL PG 10/2017 nu eigenlijk over gaat. 

Zijn uiteenzetting, aangevuld met elementen 
van advocaat-generaal Maréchal en procureur 
des Konings Macq, de twee gerechtelijke autori-
teiten waren ook aanwezig, wat een eer! Het was 
bijzonder leerrijk op verschillende vlakken. De 
toelichtingen en de vraag-en-antwoord-ronde 
duurden meer dan anderhalf uur, wat veel langer 
was dan voorzien, en hetgeen bevestigt dat alle 
aanwezigen zich direct betrokken voelen bij het 
onderwerp.
We nodigen u uit om de omzendbrief COL PG 
10/2017 na te lezen op de site van het Openbaar 
Ministerie (https://www.om-mp.be/nl/meer-we-
ten/omzendbrieven). 
Maar wat moet de politieman of -vrouw, als 
slachtoffer van geweld door derden, nu eerst 
onthouden uit deze omzendbrief en de toelich-
tingen? 
• Dat men zich als slachtoffer niet mag beper-

ken tot het opstellen van een aanvankelijk 
proces-verbaal, maar ook een “verklaring van 
benadeelde persoon” moet indienen. Als dit 
document niet is ingevuld, brengt men het 
slachtoffer immers niet op de hoogte van het 
gevolg dat aan de zaak wordt gegeven. Het-
geen op zijn beurt een secundair slachtoffer-
schap teweegbrengt, evenals de onterechte 
overtuiging dat «magistraten niets doen en 
politiemensen niet steunen ». 

• Dat er binnen de politiekorpsen nood is aan 
een interne nota met daarin de acties die men 
moet ondernemen en, vooral, wie deze acties 

moet ondernemen en op welke manier. Deze 
nota dient afgestemd op de inhoud van de 
omzendbrief (en bijvoorbeeld voorschrijven 
dat iemand wordt belast met de taak om de 
nodige informatie op te nemen in het register 
«geweld door derden » dat in elke politiezone 
aanwezig zou moeten zijn … of dat iemand 
moet nagaan of het aan te kruisen vakje in 
ISLP wel degelijk werd aangevinkt). 

En wat moet de politieman of –vrouw die ge-
weld heeft gebruikt met de dood of een ern-
stige aantasting van de fysieke integriteit tot 
gevolg vooral onthouden? 
Dat de betrokken persoon onmiddellijk na de 
feiten het recht heeft op een emotionele ontla-
ding, zonder daarbij verhoord te worden (door 
het Comité P, bijvoorbeeld, onder de vorm van 
een informeel gesprek en dat hij/zij kan vragen 
om pas 24 uur nadien verhoord te worden onder 
Salduz 3; 

Strijd tegen geweld blijft prioriteit
In het kader van de strijd tegen het geweld te-
gen politieambtenaren, werkt het VSOA-Politie al 
sinds 2010 rond dit fenomeen. We doen dit op 
een heel andere manier dan de andere syndicale 
partners en ongetwijfeld op een minder zichtba-
re manier, maar onze initiatieven zijn zeker niet 
minder efficiënt: de vrijwillige aanwezigheid van 
drie hoge magistraten is daar het bewijs van. 
De verschillende punten die werden aangehaald 
tijdens deze gesprekken zullen overigens nader 
worden uitgewerkt door het VSOA-Politie. Via 
onze syndicale berichten blijft u permanent op 
de hoogte van de vooruitgang die in dit domein 
wordt geboekt. 

De bodycam neemt constant op, zodoende dat 
wanneer men effectief op de “knop” drukt, de 
30 tot 90 seconden voorafgaand aan de ge-
beurtenis, eveneens op het geheugen van het 
apparaat staan. Dit is mogelijk voor zowel beeld 
als geluid. Wij vinden dit een stap te ver. Op 
deze manier wordt privé-communicatie opge-
nomen. Dit is volgens ons mogelijk een inbreuk 
op artikel 259bis van het Strafwetboek omdat 
diegene die opneemt of doet opnemen, in casu 
de werkgever, niet deelneemt aan het gesprek.

In andere politiezones meent men dat de wacht-
officier vanop afstand het bevel kan geven aan 
het operationeel personeelslid, drager van een 
bodycam, om te doen opnemen. Ze baseren zich 
hiervoor op het artikel 25/5, §1 van de Wet op 
het Politieambt: “Het gebruik van camera's vindt 
plaats op beslissing en onder de verantwoorde-
lijkheid van de politieambtenaar bedoeld in de 
artikelen 7 tot 7/3, die waakt over de naleving 
van de proportionaliteits- en subsidiariteitsbe-
ginselen.”

Dit lijkt niet te stroken met de bepalingen en 
voorwaarden omtrent het opnemen van een 
gesprek.
We gaan niet akkoord met een dergelijke wer-
king zolang er geen duidelijk wettelijk kader is 
die de leidinggevende in kwestie ontslaat van 
de verplichting het artikel 259bis van het Straf-
wetboek na te leven.

Uniforme richtlijn
We vragen een uniforme richtlijn voor alle po-
litiediensten die gebruik maken van camera’s.

We hebben dit probleem voorgelegd aan het 
controleorgaan op de politionele informatie, die 
een onderzoek zou starten.

We hebben de juridische dienst van de Federale 
Politie bevraagd over de weigering van het dra-
gen van een bodycam. 

Het antwoord is enkel voor intern gebruik, doch 
we hebben zelf al gecommuniceerd naar onze 
afgevaardigden dat enkel een kennelijk onwet-
tig bevel kan geweigerd worden. Het louter dra-
gen van de bodycam is wettelijk geregeld.  

Koen VAN PARYS 
Vast Afgevaardigde VSOA-Politie

©
 b

el
ga

im
ag

e



20 VSOA argument januari 2020 januari 2020 VSOA argument  21

DEFENSIE

Wat doen wij nu precies?
Aan het begin van 2020 is het nuttig om even achterom te kijken. Vakbonden zijn namelijk relevanter dan ooit op een 

arbeidsmarkt die steeds onstabieler en onzekerder wordt. Zoals u weet, kampt ook Defensie met onzekerheden over 

de pensioenen, personeelsgebrek en onvoldoende investeringen. Tijd dus om de balans op te maken van onze acties 

in 2019. We geven niet alleen een overzicht van onze dagelijkse activiteiten en de belangrijke onderhandelingen met 

human resources, maar lichten ook de minder bekende aspecten van ons werk toe.

Individuele hulp
Lid worden van een vakbond is vaak een beetje 
als een verzekering nemen ‘voor het geval dat’. 
Denk maar aan problemen op het werk, discipli-
naire procedures, evaluaties, diverse commis-
sies of hulp bij een mutatie. Onze individuele 
pijler is dan ook actief op vele fronten en wordt 
hierin bijgestaan door een groot aantal lokale 
afgevaardigden die aan de slag zijn bij de een-
heden. 

Om u een idee te geven van het werk dat deze 
pijler in 2019 heeft verzet: er werden meer dan 
600 mutatiedossiers behandeld, evenals 30 
pest- en intimidatiedossiers en een honderdtal 
dossiers inzake disciplinaire procedures. Ieder-
een kan tijdens zijn loopbaan immers met een 
probleem geconfronteerd worden! Onze leden 

kunnen dan ook rekenen op onze individuele pij-
ler bij statutaire kwesties en zich zelfs laten bij-
staan voor de opstelling van een verweerschrift 
tegen de voorgestelde maatregelen.

In bepaalde omstandigheden is het belangrijk 
om een beroep te doen op onze juridische on-
dersteuning. Leden die vinden dat een beslis-
sing van de overheid die hen aangaat strijdig is 
met de geldende rechtsregels, kunnen op VSOA 
rekenen om die beslissing te laten schorsen en/
of vernietigen door de Raad van State. 

Van individuele tot collectieve hulp
Wat misschien niet iedereen weet, is dat veel 
van het vakbondswerk ons allemaal ten goede 
komt. Over elk wetsontwerp en ontwerp van 
koninklijk of ministerieel besluit en elke regle-

mentswijziging wordt immers onderhandeld of 
overlegd met het kabinet van de minister en de 
autoriteiten van Defensie. Ons werk bestaat erin 
al deze ontwerpen te analyseren en de positieve 
of negatieve impact ervan op het personeel te 
beoordelen. Vaak stellen we ingrijpende aan-
passingen voor aan deze teksten om het resul-
taat voor militairen en burgers te verbeteren.

Onderhandelen en overleggen?
Over de wetsontwerpen en ontwerpen van 
koninklijk of ministerieel besluit wordt onder-
handeld tijdens de ‘CONEGO’s’, die vrijwel elke 
vrijdag plaatsvinden in Evere met de represen-
tatieve vakbonden en de afgevaardigden van 
de DG HR en het kabinet van de minister van 
Defensie. Boris Morenville, voorzitter en verant-
woordelijke van de collectieve pijler, licht toe: 

Terugblik op een jaar vakbondswerk
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“Onderhandelen betekent dat we als vakbonds-
afvaardiging de gelegenheid hebben om de tek-
sten te bespreken en aan te geven of we akkoord 
gaan of niet. We brengen dan de veranderingen 
aan die we noodzakelijk achten.”

Wat het overleg over de reglementen van De-
fensie betreft, dat vindt plaats in het Hoog Over-
legcomité. Hierbij kunnen we niet aangeven of 
we al dan niet akkoord gaan. We lichten enkel 
ons standpunt toe. “Dat verschil is belangrijk, 
want het betekent dat de DG HR bepaalde dos-
siers kan doordrukken. Dat gebeurt echter niet 
vaak omdat er in het belang van iedereen wordt 
samengewerkt,” vervolgt Boris Morenville.

Hoewel de regering in lopende zaken is, werd in 
2019 alleen al over meer dan 80 dossiers over-
legd of onderhandeld met de staf van Defensie 
en het kabinet van de minister van Defensie.

Voorbeelden hiervan zijn de afstemming van de 
tweetaligheidsvergoeding op de bedragen van 
het openbaar ambt, de toekenning van een uit-
kering voor vrijwilligers met functies in hogere 
categorieën of het systeem van tijdsparen (DO-
Flex) voor een loopbaanonderbreking zonder 
financieel verlies.

Welzijn kern van ons werk
Ons engagement inzake welzijn voor het per-
soneel van Defensie kan treffend in cijfers 
worden samengevat: 100 % aanwezigheid op 
104 Basisoverlegcomités van Defensie en haar 
parastatalen. De Basisoverlegcomités zijn be-
langrijke overlegmomenten tussen de militaire 
autoriteit en de vakbondsafgevaardigden. 

“Wij zijn een van de weinige vakbonden – of 
misschien zelfs de enige – die aanwezig waren 
op alle Basisoverlegcomités en Hoge overlegco-
mités van Defensie”, beklemtoont Dimitry Mo-
daert van de welzijnspijler. “Die aanwezigheid 
is voor ons fundamenteel. Het gaat immers om 
het welzijn van onze leden en van al het perso-
neel. Uiteraard worden er soms ‘kleine’ dossiers 
besproken, maar het gaat altijd om kwesties die 
een impact hebben op het dagelijkse leven van 
de militairen!” 

Naast die cruciale vergaderingen zijn er ook nog 
de voorbereidende technische vergaderingen 
en de bezoeken op het terrein. “Het is onze taak 
om erop toe te zien dat Defensie de wetgeving 
inzake welzijn op het werk toepast. En dat kan 

onmogelijk zonder op het terrein aanwezig te 
zijn geweest,” zegt Dimitry Modaert. 

Onze twee in welzijn gespecialiseerde vaste af-
gevaardigden kunnen hiervoor natuurlijk reke-
nen op het netwerk van lokale afgevaardigden. 
Zij geven in dat kader jaarlijks opleidingen en 
bijscholingen binnen VSOA-Defensie.

“In 2019 hebben we vooral gefocust op 
luchtverontreiniging tijdens operaties en de 
chroom-6-problematiek,” legt Dimitry uit. “Voor 
2020 willen we extra nadruk leggen op onze vi-
sie, namelijk de naleving en aanpassing van de 
wetgeving en richtlijnen en het behoud van de 
interne dienst voor preventie en bescherming 
op het werk (IDPBW).”  

Een niet te verwaarlozen deel van onze leden is gepensioneerd, 
en gezien de leeftijdspiramide bij Defensie zullen de komende vijf 
jaar duizenden militairen met pensioen gaan. Bent u een van hen? 

Dan is het om de volgende redenen interessant om lid te blijven, ook als 
u niet meer aan het werk bent!
Eerst en vooral is er de unieke dienst Pensionorama, die wordt geleid 
door gepensioneerden gespecialiseerd in pensioenkwesties. Hebt u 
vragen over uw pensioen of een eventueel vergoedingspensioen? Wilt 
u ook als gepensioneerde aan de slag blijven? Zorg dan dat u bepaalde 

regels naleeft om uw rechten niet te verliezen. Onze specialisten zijn 
beschikbaar voor pensioenberekeningen of hulp bij dossiers voor rust-
pensioenen, vergoedingspensioenen of overlevingspensioenen.

Niet onbelangrijk is ook dat u als gepensioneerde recht blijft hebben op 
de Merits & Benefits van VSOA, ook al hebt u geen recht meer op die van 
Defensie. Zo krijgt u bijvoorbeeld 5 % korting bij Carrefour, Decathlon 
of Ikea, waardoor uw maandelijkse bijdrage snel terugbetaald is. Meer 
informatie op www.vsoa-voordelen.be. 

Aandacht voor gepensioneerde leden
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"Burgers bij Defensie:
net zo goed onze prioriteit!"

Voor VSOA-Defensie zijn de burgers die bij Defensie werken evenwaardige personeelsleden! We beseffen heel goed 

dat hun behoeften en loopbaan soms verschillen van die van hun militaire collega’s. Net daarom beschikken we over 

een netwerk van dertien lokale burgerafgevaardigden, plus een vaste burgerafgevaardigde voor deze materie op ons 

hoofdkantoor: Patricia Raiti.

Interview met burgerafgevaardigde Patricia Raiti

Kunt u uw functie bij VSOA-Defensie kort even toelichten?
“Ik ben verantwoordelijk voor de burgerpijler. Dit betekent concreet dat ik 
in verschillende onderhandelings- en overlegcomités zetel, de individuele 
belangen verdedig van bepaalde leden, interventies opstel bij de auto-
riteiten van Defensie en natuurlijk ook alle dossiers opvolg die een impact 
kunnen hebben op de burgers bij Defensie.”

U hebt het over onderhandelingen en overleg. Wat houdt dat precies 
in?
“In het kader van Sectorcomité XIV doen we op personeelsvlak jaarlijks 
aanbevelingen voor het jaar dat volgt. Het gaat dan om de aanwervingen 
en voorziene promoties voor het nieuwe jaar. We zorgen voor een zeker 
evenwicht en voldoende toekomstperspectieven voor het personeel, 
onder meer door genoeg open functies te garanderen voor de promo-
ties. Dat doen we overigens zowel bij Defensie zelf als bij de CDSCA, 
het Nationaal Geografisch Instituut en het WHI. Daarnaast zetel ik in de 
overlegcomités inzake welzijn op het werk voor deze vier organisaties. 
Tot slot vertegenwoordig ik VSOA-Defensie in het belangrijke Comité B, 
het overlegcomité voor het personeel van de federale overheidsdiensten, 
waar ook het burgerpersoneel van Defensie deel van uitmaakt.”

Welke dossiers of feiten staken er in 2019 bovenuit wat de burgerzaken 
betreft?
“Doordat de regering in lopende zaken is, waren er weinig dossiers voor 
het burgerpersoneel waarin vooruitgang kon worden geboekt. Een mooie 

doorbraak was echter de invoering van de tweede pensioenpijler voor de 
contractuele burgermedewerkers. Zij kregen immers een lager pensioen 
dan hun statutaire collega’s, maar ook een lager pensioen dan in de pri-
vésector, die extra voordelen biedt, zoals een groepsverzekering. Ander 
goed nieuws is dat 2019 een goed jaar was op het vlak van aanwervingen 
van burgers bij Defensie, met meer dan 116 nieuwe medewerkers. Dat is 
een mooie stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2018 waren 
er namelijk 65 aanwervingen en in 2017 maar 43. Voor 2020 verwachten 
we dat de trend aanhoudt en hopen we op ongeveer 150 nieuwe me-
dewerkers.” 

Wat vindt u van de initiatieven die Human Resources neemt voor de 
militairen? Er is sprake van een toelage voor kennis van het Engels, 
inhaalrust voor verplaatsingen …
“Dat is natuurlijk een hele mooie vooruitgang. Jammer genoeg hebben 
die maatregelen geen betrekking op de burgers. We hebben dit dan ook 
aangekaart bij de burgerlijke autoriteit van Defensie en de DG HR, om 
duidelijk te maken dat burgers geen tweederangsmedewerkers zijn! We 
wachten nog op een schriftelijk antwoord, maar we hebben er alle ver-
trouwen in dat het dossier de goede richting uitgaat.”

Wat zijn de nieuwe uitdagingen voor 2020?
“We willen de burgerlijke autoriteit van Defensie en de DG HR ervan 
overtuigen om samen een algemeen personeelsbeleid uit te werken met 
waar mogelijk gemeenschappelijke hr-initiatieven! Hoewel de specifieke 
kenmerken van de verschillende statuten moeten worden gerespecteerd, 
kunnen bepaalde maatregelen voor iedereen gunstig zijn: toelagen voor 
kennis van het Engels, terugbetaling van buitenlandse missies enz. In 
deze periode van verandering bij Defensie en onzekerheid over het per-
soneelstekort zijn we ervan overtuigd dat er voor burgers een rol is weg-
gelegd om de transitie vlot te laten verlopen en het militaire personeel de 
nodige ondersteuning te bieden.”  

“Burgers bij Defensie zijn geen
tweederangsmedewerkers”
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Hoger onderwijsinstellingen concurreren 
wereldwijd met elkaar voor prestige 
en middelen. Ook binnen instellingen 

wordt de concurrentie opgedreven. In een der-
gelijk competitief model is het risico dat studen-
ten die minder goed presteren, uitgesloten wor-
den. Dit zijn veelal studenten uit kansengroepen 
(kansengroepen in het hoger onderwijs: stu-
denten met een functiebeperking, studenten 
met een migratie-achtergrond, werkstudenten, 
studentennieuwkomers, studenten uit een laag-
geschoold milieu, studenten met een niet-tradi-
tionele vooropleiding, herintreders, studenten 
met een gezinslast). 

Instroom, doorstroom, uitstroom
van kansengroepen 
De studentenpopulatie in het Vlaamse hoger 
onderwijs zou een weerspiegeling moeten zijn 
van de maatschappij. Ondanks de inspanningen 
van overheid en instellingen van de laatste ja-
ren, is dat vandaag nog niet het geval. Nochtans 
is het een maatschappelijke noodzaak om con-
structief te kunnen omgaan met de diversiteit 
van de huidige samenleving. Bovendien dient 
het hoger onderwijs, met het oog op het reali-

seren van een kennismaatschappij, meer hoger 
opgeleiden af te leveren. Daarom is de instroom, 
doorstroom en uitstroom van kansengroepen in 
het hoger onderwijs een belangrijk gegeven. 
De democratisering van het hoger onderwijs zal 
een belangrijke fase ingaan als volwaardige en 
kwalitatief hoogstaande diploma’s worden uit-
gereikt aan proportioneel evenredige aantallen 
studenten uit kansengroepen.

Degelijke financiering 
Om het diversiteitsbeleid te kunnen realiseren, 
hebben we een degelijke financiering nodig. 
Sinds het financieringsdecreet (2008) geeft 
de overheid de instellingen middelen om een 
diversiteitsbeleid te voeren. Sindsdien valt di-
versiteit niet langer volledig ten laste van de 
instellingen. 

Het financieringsdecreet voorziet een extra we-
ging voor beursstudenten en studenten die in-
geschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). Daarnaast 
werd een dynamiek op gang gebracht door een 
extra stimuleringsfonds, het Aanmoedigings-
fonds (AMF). Met de extra middelen van het 

AMF zijn projecten opgezet en personeelsleden 
aangeworven om het diversiteitsbeleid van in-
stellingen gestalte te geven. 
Dankzij het AMF werd er een kader gecreëerd en 
werden instellingen aangezet om na te denken 
over hun diversiteitsbeleid en de manier waarop 
ze dit best aanpakten. Voor het VSOA-Onderwijs 
is het belangrijk dat de werking rond diversiteit 
in het hoger onderwijs behouden blijft, voldoen-
de gefinancierd wordt en nog verder geïntensi-
fieerd wordt.

Ontoereikend
Het maatschappelijk belang van de graduaats-
opleidingen, vooral in het kader van de partici-
patie van kansengroepen aan het hoger onder-
wijs, mag men niet onderschatten. Het is nu aan 
de overheid om de uitbouw van deze gradu-
aatsopleidingen door de hogescholen mogelijk 
te maken. De overheid moet hiervan prioritair 
werk maken als zij diversiteit in het hoger onder-
wijs belangrijk vindt. Dit betekent dat hiervoor 
de nodige financiering moet voorzien worden. 

Als er vandaag niet gewerkt wordt aan in-, door- 
en uitstroom van kansengroepen in het hoger 
onderwijs en als hierrond geen gericht beleid 
gevoerd wordt, dan zullen zich op middellange 
termijn in bepaalde beroepen grote tekorten 
aandienen (bijvoorbeeld in het lerarenkorps en 
in de zorgsector). Het is hierbij niet enkel belang-
rijk dat meer studenten uit kansengroepen naar 
het hoger onderwijs geleid worden, maar ook 
dat hun studierendement verbetert. Om dit alles 
te kunnen realiseren, dient men voldoende per-
soneel te voorzien binnen het hoger onderwijs.
 

Sabine HUYBRECHT
Secretaris

Toekomstig diversiteitsbeleid zal
veel tijd en geld kosten! 

Diversiteit in het hoger onderwijs

“Als het hoger onderwijs meer divers moet worden, moeten alle domeinen van alle instellingen hoger onderwijs daarvan 

overtuigd zijn en moeten zij er een beleid rond opzetten en uitrollen”. Dat staat te lezen in een nieuw advies van de 

Vlaamse Onderwijsraad. 



  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 01/01/2020 t.e.m. 30/04/2020. 

ONTDEK OOK ONZE VERSCHILLENDE VOORDELEN EN KORTINGEN.
Lagere premie, snelle bijstand via de Actel Assist app 24u/24 en 7 dagen op 7, kilometerkorting, specifieke 
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.actelaffi  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. V.
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EEN INTERESSANTE KORTING 
OP UW AUTOVERZEKERING 
HOEFT GEEN BETOOG.

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

EXCLUSIEF VOOR VSOA-LEDEN
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