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EDITO

Wij geven niet op!

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bezorgde op 30 maart 2021 
zijn eisenbundel aan de eerste minister. Bedoeling? De sluiting 
van een intersectoraal akkoord (ISA) voor de openbare diensten. 

Geen overbodige luxe: de laatste intersectorale overeenkomst dateert van 
2008! Het VSOA vond het dan ook de hoogste tijd om de sociale dialoog 
een nieuwe impuls te geven. Dus namen we de pen ter hand. Onze colle-
ga's van de twee andere vakbonden bekrachtigden onze teksten. En het 
kabinet van de eerste minister liet alvast weten dat de besprekingen in 
mei zouden beginnen.

Onze eisen spitsen zich toe op collectieve aangelegenheden van de openba-
re diensten. Zoals het behoud van de werkgelegenheid, de koopkracht, de 
loopbaanvooruitzichten en het welzijn van de werknemers. Ook de pensioe-
nen en de genderdimensie in alle overheidsmaatregelen komen aan bod.
Nog een aandachtspunt: de versterking van de sociale dialoog. Wij willen 
ervoor zorgen dat kwesties die alle personeelsleden van de overheids-
diensten aanbelangen, op het hoogste niveau worden besproken. Dus al-
vorens de sectoren hen raadplegen, met het oog op de harmonisatie van 
de besluiten. Een goed voorbeeld daarvan is het verzoek om prioritaire 
vaccinatie voor bepaalde overheidssectoren.

De regering weigert in te gaan op de vraag van de vakbonden om voor-
rang te verlenen aan eerstelijnsambtenaren. Zij veegde onze eisen ge-
woon van tafel, zonder naar onze argumenten te luisteren. Er is dus geen 
sprake van om voorrang te verlenen aan onderwijzers, douanebeambten, 
niet-operationele politieagenten, enzovoort.
Daardoor zet de regering groepen mensen tegen elkaar op. Als de leer-
krachten voorrang zouden krijgen, dan moeten kwetsbare mensen langer 
wachten is ze van oordeel. 

De realiteit is nochtans anders: veel ouderen en mensen met aandoenin-
gen weigeren nog altijd om zich te laten vaccineren.

Maar wat onbegrijpelijk is in deze zogenoemde intellectuele benadering: 
de voorrang verleend aan de atleten die naar de Olympische Spelen in 
Tokio gaan. Toegegeven, het gaat niet om honderden mensen. Toch laten 
onze regeringsleiders hiermee symbolisch zien hoe zij over het personeel 
van de overheidsdiensten denken. Wij hoeven ons dan ook niet te verba-
zen over de demotivatie en frustratie die deze uitspraken teweegbrengen.

Het personeel van de penitentiaire inrichtingen zal eindelijk recht hebben 
op vaccinatie – dit besluit kwam er als antwoord op een nationale staking 
na een besmettingsincident met de dood van een bewaker tot gevolg.

Moet het altijd zover komen om te worden gehoord? 

Uiteindelijk verandert er niets, maar het VSOA geeft niet op! 

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA

“De regering weigert in te 
gaan op onze vraag om bij het 

vaccineren voorrang te verlenen 
aan eerstelijnsambtenaren.”
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ACTUALITEIT

Psycholoog Maarten Vansteenkiste, verbonden aan de UGent, is gespecialiseerd in motivatie- en ontwikkelingspsychologie. Het 

zijn gouden tijden voor hem: de coronacrisis levert interessant materiaal op voor een wetenschapper. Noch zijn voorgangers, 

noch zijn opvolgers zullen in zo’n maatschappelijk boeiende “speeltuin” de wetenschappelijke psychologie hebben kunnen 

beoefenen. Maar los daarvan adviseert psycholoog Vansteenkiste ook de overheid en wil hij ook ons doorheen deze moeilijke 

periode helpen met enkele tips en tricks. 

“Coronacijfers als enige bron
van motivatie”

Interview met gedragspsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent)

Argument: u bent motivatiepsycholoog. Wat 
moeten we ons daarbij voorstellen?
Maarten Vansteenkiste: “Ik ben voortdurend 
met de volgende vraag bezig: “Waarom doen 
mensen wat ze doen? Wat brengt mensen in 
beweging (to move!) om actie te ondernemen? 
En kunnen we uitspraken doen over de effecten 
van verschillende soorten drijfveren of motiva-
ties? Dit is interessant op verschillende vlakken: 
opvoeding, sport, werk, onderwijs. Motivatie 
kan iets zeggen over hoe lang je het nog vol 
houdt, of je werk grondig is gedaan, of je feed-
back wil van anderen? Het intrigeert mij omdat 
het relevant is op dagelijkse basis, en breder ten 
opzichte van belangrijke scharniermomenten in 
ons leven waarop we keuzes maken.”

De coronaperiode is voor u, als psycholoog, 
een gouden tijd. Uw voorgangers maakten dit 
nooit mee, en uw opvolgers hopelijk ook niet. 
Dat moet toch boeiend en spannend zijn?
“De coronaperiode is voor ons een ware speel-
tuin. Het is bijzonder boeiend om dit alles in 
kaart te brengen. Vanaf Dag-1 wist ik dat deze 
periode interessant zou worden. We zijn meteen 
begonnen met het dagelijks meten van ons wel-
bevinden en onze motivatie. Vorig jaar werd een 
interuniversitaire expertengroep ‘Psychologie 
& Corona’, opgericht die wekelijks samenkomt 
om de coronamaatregelen vanuit een psycholo-
gisch perspectief te bekijken. Corona is voor ons 
één groot gedragsexperiment, met belangrijke 
gevolgen voor onze mentale gezondheid.”

“Het vertrouwen en het 
geloof in de maatregelen 

brokkelen af als het beleid 
niet coherent is.”

Meteen na de eerste lockdown begon u met 
een onlinebevraging voor een motivatiebaro-
meter. Hoe ziet die er nu uit?
“Er zijn tijdens de crisis ups en downs geweest. 
Begin april stonden we er niet zo goed voor. Na 
de laatste lockdown en de verstrengingen steeg 
de motivatie zeker niet. Hospitalisatiecijfers wa-
ren tot nu toe de belangrijkste bron van motiva-
tie bij mensen om zich aan de regels te blijven 
houden. Maar met die cijfers als belangrijkste 
motivationele strategie blijf je achter de feiten 
aanlopen. Je moet op die cijfers kunnen vooruit 
blijven. Ik merk ook dat mensen minder op de 
hoogte van de cijfers blijven of er een gewen-
ning is opgetreden, waardoor ze aan motiveren-
de kracht inboeten. Stijgende cijfers vormen dan 
ook minder een wake-up call om ons gedrag aan 
te passen. Bovendien brokkelen het vertrouwen 
en het geloof in de effectiviteit van de maatrege-
len af als het beleid niet coherent is. Eerst wordt 
gezegd dat buitenactiviteiten veilig zijn en dat 
we met tien naar buiten kunnen, maar even la-
ter wordt die regel en dat principe afgevoerd. De 
overheid en de politici sturen ten slotte weinig 
eensgezinde boodschappen uit waardoor het 
draagvlak krimpt. De bevolking vraagt zich dan 
af waarom het nog allemaal nodig is.”
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ACTUALITEIT

U zegt dat de cijfers in de barometer niet goed 
zijn. Wat moeten we ons daar concreet bij 
voorstellen?
“Bij het begin van de eerste golf stond het 
motivationeel draagvlak op 81 procent van de 
bevolking die volledig overtuigd was van het be-
lang van de maatregelen. Bij het begin van de 
tweede lockdown was dat 67 procent, en nu 29 
procent. Daarnaast is er 21 procent die vandaag 
nog enigszins gemotiveerd is. Die afname moet 
samen gezien worden met de versoepelingen. 
Het is niet altijd duidelijk of, en in welke mate, 
de coronacijfers verbeterd zijn om een versoe-
peling te rechtvaardigen. Hoe past een versoe-
peling in een bredere, coherente strategie, met 
een reeks van tussendoelen en een ingeschat 
tijdspad? Er werd versoepeld en de kappers 
mochten open. Maar dat leidde tot een daling in 
motivatie. Als kappers open mogen, dan moet 
de situatie wel veilig zijn. Dit verminderd risico-
besef verklaart waarom onze motivatie in febru-
ari een duik nam.”

De bedoeling is dat uw bevindingen in de com-
municatie van de overheid worden meegeno-
men. De bevolking wordt elke dag overstelpt 
door cijfers in de media. Men is het moe om 
nog naar het coronanieuws te luisteren. Speelt 
dit ook niet mee in de dalende motivatie, als 
gevolg van een soort gewenning aan corona-
nieuws?
“Veel mensen zitten inderdaad op een verzadi-
gingspunt en de vraag is dan hoe je als overheid 
nog kan inbreken in de beperkte mentale ruimte 
van de bevolking. En als je mensen niet meer 
kan bereiken, hoe kan je ze dan nog motiveren? 
Als je thuiswerk aanmoedigt omdat de Britse 
variant van het coronavirus vijftig procent meer 
besmettelijk is, dan rijst de vraag: wat betekent 
die vijftig procent precies? Dit is voor de men-
sen zeer abstract. Die algemene statements 
scheppen een onbestemd gevoel van angstige 
bezorgdheid. Als de cijfers dan niet stijgen, dan 
worden we gradueel immuun voor dergelijke 
goedbedoelde alarmsignalen. Er is veel meer 
inzicht en concrete impactinformatie nodig over 
de genomen maatregelen, bijvoorbeeld aan 
de hand van toegankelijke videoclips of info-
graphics. Mensen die gevaccineerd zijn, moeten 
een kwartier blijven wachten om na te kijken 
of alles in orde is. Wel, maak van dat kwartier 
gebruik om hen wat informatie en duiding te 
geven over het gewenste gedrag na vaccinatie. 
Het is een gemiste kans.”

“Ik pleit voor meer aan-
dacht voor de mentale, en 
niet alleen voor de medi-
sche gezondheid van de 

mensen.”

We hebben de voorbije maanden ons lot in de 
handen van de virologen en andere experten 
gelegd. Maar ook daar brokkelt het vertrou-
wen af. Is dit ook in uw branche, de psycholo-
gie, het geval?
“ Na meer dan een jaar coronacrisis is het meer 
dan ooit belangrijk om goed op te letten welke 
boodschappen we verspreiden en hoe we com-
municeren. De bevolking zit niet te wachten op 
een volgende clash tussen experten en politici. 
Iedereen moet zijn plaats kennen en zijn verant-
woordelijkheid nemen. Er wordt te veel langs 
alle kanten gecommuniceerd en via te veel ka-
nalen: het overlegcomité; het nationaal crisis-
centrum; de media. Wie kan dat nog allemaal 
volgen? Beter ware dat een politicus en een 
expert één keer per week tijdens een corona- 
kwartier een update geven: wanneer verwach-
ten we onze versoepelingsdoelen te halen? Hoe 
loopt de vaccinatie? De bevolking hoeft zich dan 
een hele week niet met coronanieuws bezig 
te houden, enkel tijdens dit coronakwartier. Ik 
pleit ook voor meer aandacht voor de mentale, 
en niet alleen de medische gezondheid van de 
mensen. De paasvakantie werd een week ver-

vroegd, maar waarom heeft men van die week 
geen gebruik gemaakt om de leraars met hun 
leerlingen een soort van sociaal verbindende 
acties te laten ontwikkelen, eens echt in gesprek 
te gaan over de nare, maar ook de positieve ge-
volgen van corona voor leerlingen als persoon, 
voor hun studies?”

Corona is een spook. De maatregelen die men 
neemt, zijn dan ook wat “tasten in het duister” 
tegen een onzichtbare vijand. Het is evenwel 
anders met het vaccineren, dat kan men zelf 
organiseren. Maar dat loopt ook niet zoals het 
moet. Wat dus ook weer niet erg bevorderlijk 
is voor onze motivatie?
“Dat is een belangrijk punt. De vaccinatie kan 
hopelijk in een stroomversnelling komen. Men 
is met de voorbereiding van de uitrol laat ge-
start waardoor ethische debatten over wie nu 
eerst moet gevaccineerd worden, onderge-
sneeuwd zijn. Vandaar dat er nu nog steeds 
discussie is over de volgorde van vaccineren. 
Waarom die wel en ik niet? Je kon die situatie 
vorig jaar al voelen aankomen. Als je dit debat 
niet beslecht, krijg je mogelijks spanningen tus-
sen bevolkingsgroepen. En dat kunnen we nu 
echt wel vermijden. Over de kwetsbare groep 
bestaat er weinig discussie. Maar dan begint 
het. Tussen 18 en 40 jaar pleiten we er vanuit de 
‘psychologie en corona’ voor om het “first come 
– first served”-principe te hanteren. De eerste 
die komt, is heel gemotiveerd. En dit heeft zo 
zijn voordelen. Personen die overtuigd zijn om 
zich te laten vaccineren, zijn ook bereid om de 
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ACTUALITEIT

maatregelen nadien meer te blijven volgen. Ze 
zijn zelfs bereid om mond-aan-mond-reclame te 
maken voor vaccinatie. En met 71% bereidwilli-
ge gevaccineerden zitten we vandaag op dit vlak 
wel goed.”

Binnen de openbare sector ligt de nadruk op 
thuiswerken. Thuiswerk is niet in alle func-
ties mogelijk, vooral voor het zorgpersoneel, 
brandweer, politie, militairen… Hebt u prak-
tische tips om de veerkracht en de motivatie 
voor de thuiswerkers en de niet-thuiswerkers 
te behouden?
“Zelfzorg is heel belangrijk, waarbij drie ele-
menten een belangrijke rol spelen. Het gaat om 
drie psychologische basisbehoeften die cruciaal 
zijn om onze mentale gezondheid op peil te 
houden: autonomie, verbondenheid en com-
petentie. Kortweg, het ABC-model. Autonomie 
heeft te maken met de dingen die je in je leven 
waardevol vindt en je energie geven. Dat zijn 
in de eerste plaats jobtaken die je nuttig vindt, 
waar je anderen mee kan helpen. Maar door het 
langdurige thuiswerk kan je de verbondenheid 
met je collega’s missen en kan je motivatie ver-
minderen. Dan moet je ook in je vrije tijd naar 
activiteiten zoeken die tegemoetkomen aan je 
ABC, bijvoorbeeld een oude hobby oprakelen of 
iets nieuws uitproberen. Ik wil deze periode ook 
zien als een fase van herbronning in het leven 
en verbinding te zoeken met anderen. Zodoen-

de is het mogelijk op zoek te gaan naar nieuwe 
competenties.”

Een aantal mensen gelooft niet in de coro-
na-maatregelen, sommigen geloven zelfs niet 
in het coronavirus zelf. Dat heeft als gevolg 
dat het draagvlak voor het naleven van de 
maatregelen afkalft. Hoe groot is het gevaar 
dat in die situatie de non-believers almaar 
sterker worden?
“Als maatregelen niet voldoende gemotiveerd 
worden, ervaren mensen die als een keurslijf. 
Ze proberen dan hun bedreigde autonomie zelf 
te herstellen. Dit kan dan via openlijk verzet, 
zoals de bijeenkomsten met jongeren in het 
Brusselse Ter Kamerenbos, of via sluiks verzet 
door de maatregelen gewoon niet meer na te 
leven. In het begin accepteerden de mensen 
de drastische maatregelen omdat ze niet goed 
wisten hoe erg het was en hoe het nu verder 
moest. Na verloop van tijd leren we meer 
over het virus en gaan we kritischer nadenken 
over de opgelegde maatregelen. We moeten 
met die kritische stemmen de dialoog blijven 
openhouden. Zo kan je naar een fijnmazigere 
aanpak evolueren, waarbij actoren binnen een 
sector die zich strikt aan de sanitaire maat-
regelen kunnen houden mogen openen en 
anderen nog gesloten dienen te blijven. Een 
Covid-certificaat kan vermijden dat een ganse 
sector wordt gesloten. Door mensen mede-

verantwoordelijk te maken, versterk je net hun 
autonomie.”

Hoe moet het nu verder volgens u? Hoe gera-
ken we hieruit?
“De cijfers moeten verbeteren. Als de cijfers 
verbeteren, gaan we meer vrijheden herwin-
nen. Op de cijfers kunnen we impact uitoefenen 
omdat we ons gedrag zelf in de hand hebben. 
Maar hoeveel vaccins er worden geproduceerd, 
dat hebben we niet onder controle. Hoewel elke 
gevaccineerde een stap in de goede richting is, 
mogen we ons er niet op blindstaren. En ons 
vooral hoeden voor hoera-boodschappen. Eer-
lijke communicatie duurt het langst.”

Hoe schat u ten slotte de psychologische scha-
de in op heel lange termijn?
“Het is normaal dat velen het vandaag emotio-
neel moeilijk hebben, zeker nu onze psychologi-
sche basisbehoeftes al zo lang onvoldaan blij-
ven. Maar het onbehagen zal bij een groot deel 
van de bevolking wegebben eens de situatie 
opnieuw normaliseert. Er waren natuurlijk men-
sen die al psychisch kwetsbaar waren, waarbij 
de huidige situatie deze problemen sneller aan 
de oppervlakte heeft gebracht of zelfs heeft 
uitvergroot. Voor hen is snelle psychologische 
ondersteuning heel belangrijk. Nu en in de toe-
komst.” 

Interview: Bert CORNELIS en Cindy WILLEM
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LRB

Het Sociaal Akkoord in de federale zorgsector moet volgens de overeengekomen afspraken uitgevoerd worden. Dat heeft Nationaal 

Voorzitter van het VSOA-LRB, Patricia Chenoy, in een brief aan de bevoegde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 

Frank Vandenbroucke, laten weten. “Voor het VSOA-LRB is een herwaardering van de zorgsector een absolute noodzaak”, zo 

schrijft ze.

“Beloften aan zorgsector moeten 
gehouden worden”

Brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke

In haar brief aan de minister komt voorzitter 
Patricia Chenoy terug op het akkoord dat in 
juli 2020 werd bereikt om de zorgsector ex-

tra met investeringen (zo’n 600 miljoen euro) 
te ondersteunen. Onder meer de toenmalige 
minister van Sociale Zaken, Maggie De Block 
(Open Vld), had het toen over een “historisch 
akkoord” waardoor het personeel in de zorg 
6% opslag kreeg. Minister van Werk Nathalie 
Muyle (CD&V) verklaarde dat “iedere schakel 
in de ketting er beter van wordt”.

In dat licht gaat VSOA-LRB ervan uit dat men 
naar een herwaardering gaat van ‘alle’ functies 
in de volledige zorgsector die onder de federa-
le bevoegdheden vallen. 

Concrete vragen
Het gaat om de volgende vragen:

• Wat is de reële kostprijs (raming) over de 
ganse ziekenhuissector?

• Wat is de kostprijs (raming) voor de imple-
mentatie van IFIC los van de loonkost? 

• Wat is de globale kostprijs (raming) voor het 
3 of 5-jaarlijkse evaluatie van de functies van 
IFIC over de ganse ziekenhuissector?

• We moeten er waakzaam over zijn dat de im-
plementatie van IFIC geen aanleiding geeft 
tot uitstroom van personeel naar WZC of om-
gekeerd. Dit zou kunnen aanleiding geven 
tot een destabilisering van de personeelsbe-
zetting.

• U hebt de keuze als personeel in dienst om 
al dan niet in te stappen. Indien u nog een 
loopbaan hebt van 20 – 25 jaar waarin u 
professioneel actief bent, wat dan met de 
loonevolutie, CAO’s (collectieve arbeidsover-
eenkomsten), premies, vergoedingen e.a.?

• Worden voor gelijklopende functies binnen 
de ziekenhuissector en t.o.v. WZC gelijke 
barema’s voorzien?

• Wat met diegenen die niet instappen in 
IFIC en deelnamen aan een bevorderings-
examen waar de nieuwe functie wel aan 
IFIC onderworpen is? Blijft de vrije keuze?

• Niet alle functies worden als IFIC geïmple-
menteerd, sommigen worden momenteel 
zelfs uitgesloten. Betrokken personeels-
leden volgen verder hun huidig geldelijk 
statuut. 

• Maakt men een onderscheid tussen de 
verdere loon/premie/e.a. evolutie tussen 
iemand die niet wil instappen en iemand 
van wie de functie niet is opgenomen in het 
IFIC-proces? Of zit hier een andere strategie 
achter? 

• Hoe gaan de pensioendiensten om met 
deze materie? Moeten zij nog worden geïn-
formeerd? Vraag: hoe gaan zij weten voor 
de pensioenberekening in dezelfde functie: 
wie zit in IFIC, wie niet?; analoge functies 
kunnen meer dan één barema hebben; ook 
na een onderhoud zijn financiële wijzigin-
gen aan diverse functies mogelijk. Ook dit 
heeft een weerslag op de pensioenen.

Conclusie
Patricia Chenoy: “De kans is groot dat er vor-
deringen worden ingesteld indien bepaalde 
functies IFIC worden geïmplementeerd en 
andere functies niet. In elk geval blijven vele 
vragen vandaag onbeantwoord. We blijven 
zeer waakzaam bij de implementatie van dit 
systeem om de rechten van het personeel te 
vrijwaren.” 

©
 B

el
ga

im
ag

e



8 VSOA argument mei 2021 mei 2021 VSOA argument  9

Het VSOA heeft zijn akkoord niet gegeven over de regeling voor de vergoeding van het telewerk tijdens corona. De vergoeding 

is onvoldoende, wat van weinig respect getuigt voor de telewerkers.

Te weinig vergoeding voor telewerk 
Federaal overheidspersoneel en de onderhandelingen in Comité B

COMITÉ B

Onze delegatie bij Comité B verdedigde 
de belangen van onze personeelsleden 
in diverse onderhandelingen in Comité 

B in maart en april. Een kort overzichtje van de 
agenda.

• Geringe verhoging van de vergoeding 
telewerk tijdens corona: VSOA gaat niet 
akkoord
85% van de federale ambtenaren doet aan 
telewerk. De bestaande telewerkvergoeding 
van 20 euro per maand compenseert enkel 
het internetverbruik. Andere kosten lopen 
hoog op: kantoorbenodigdheden, elektriciteit, 
verwarming, water, permanent kantoor thuis, 
ergonomie…. De regering deed een volstrekt 
onvoldoende toegeving, nl. i.p.v. 20 euro per 
maand, krijgen federale ambtenaren die min-
stens 4 dagen telewerk per maand verrichten, 
40 euro per maand, voor een beperkte pe-
riode, van januari tot en met augustus 2021. 
Geen extra vergoeding voor de vier maand 
verplicht telewerk van vorig jaar. Dat is slechts 
een fractie van de werkelijke kosten en getuigt 
van weinig respect voor de telewerkers, die in 
bijzonder moeilijke omstandigheden het land 
draaiende houden. VSOA ging dan ook niet 
akkoord. 

• Verlenging corona-maatregelen tot en 
met augustus 2021
De dienstvrijstellingen en uitzonderingsbe-
palingen op de arbeidstijd wegens de Covid 
19-crisis - maar in feite ook omwille van struc-
turele personeelstekorten op een aantal dien-
sten- worden verlengd tot eind augustus 2021. 
VSOA vraagt  - helaas vergeefs – opnieuw een 
vergoeding voor het woon-werkverkeer met de 
eigen wagen, gelet op de coronacrisis, in plaats 
van het gratis abonnement op het openbaar 
vervoer. 

• Prioritaire vaccinaties
Minister van Openbaar Ambt Petra De Sutter 
steunde het VSOA in zijn vraag om essentië-
le beroepen prioritair te vaccineren (douane, 
brandweer, militairen, gevangenissen, gesloten 
centra ….) en stuurde een brief aan de minister 
van Volksgezondheid. Zij ontving hierop geen 
reactie. Pas na een overlijden van een peniten-
tiair agente, gelinkt aan corona en pas na een 
stakingsaanzegging, zal het gevangenisperso-
neel, in de loop van de maand mei, prioritair ge-
vaccineerd worden. Dezelfde beslissing wordt 
genomen voor de gesloten centra. We zijn blij 
voor het gevangenispersoneel, maar betreuren 
ten zeerste deze gang van zaken.

• Zorgouderschap
Zoals in de private sector, verhoogt het adop-
tieverlof aanzienlijk in een gradueel groeipad. 
Tegen 2027 bedraagt het adoptieverlof 17 we-
ken, waarvan twee keer 6 weken op te nemen 
door beide ouders afzonderlijk en 5 weken te 
verdelen onder de adoptieouders. De leeftijds-
grens van het kind wordt van 10 jaar op 18 jaar 
gebracht.

Voortaan zullen federale statutaire personeels-
leden, zoals in de private sector, ook recht heb-
ben op pleegouderverlof. Vanaf 1 januari 2021 
wordt naast het recht op maximaal 6 werkda-
gen pleegzorgverlof per jaar, een recht op maxi-
mum 6 weken pleegouderverlof ingevoerd. Dat 
recht zal bestaan in geval van langdurige pleeg-
zorg van een kind. Het pleegouderverlof van 6 
weken per ouder wordt opgetrokken met een 
aantal bijkomende weken volgens hetzelfde 
groeipad als het adoptieverlof.

Federale contractuele personeelsleden mogen 
nog steeds kiezen tussen het privaat verlofstel-
sel of het verlofstelsel zoals voor de statutairen.  
VSOA ging dan ook akkoord met dit initiatief. 

Tekst: Bea FOUBERT en Cindy WILLEM
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ACTUALITEIT

Een baremaherziening, een dertiende maand, een correcte telewerkvergoeding, het behoud van de statutaire tewerkstelling, 

het zijn maar enkele van de eisen die het VSOA heeft opgenomen in een eisenbundel voor de minister van Openbaar Ambt, Petra 

De Sutter. Zij wil deze zomer nog een sectoraal akkoord sluiten voor de komende twee jaar voor de personeelsleden van het 

Federaal Openbaar Ambt. Wij van onze kant talmden alvast niet: de VSOA-delegatie van comité B stuurde al op 12 april onze 

eisenbundel 2021-2022 naar de minister.

VSOA-eisenbundel naar de minister

Wat wil VSOA voor het Federaal Open-
baar Ambt? Een overzicht in tele-
gramstijl. 

Kwantitatieve eisen:
• een baremaherziening. Het is bijna 20 jaar 

geleden dat de barema’s verhoogd werden, 
terwijl de werkdruk alleen maar toeneemt;

• een dertiende maand. Meer dan 10 jaar gele-
den beloofden politici een echte eindejaarstoe-
lage. Nooit gerealiseerd; 

• en eindelijk ook maaltijdcheques. Telewerkers 
mogen niet gestraft worden. Tegelijk werkt dat 
stelsel goed, zoals in Vlaanderen, met eigen 
bedrijfsrestaurants; 

• we willen een echte telewerkvergoeding, ver-
gelijkbaar met de private sector. Ook vragen we 
de uitbreiding van het structureel telewerk; 

• vergoeding van de reële prestaties bij werk in 
ploegen en onregelmatige prestaties; 

• verhoging van de vergoedingen en toelagen 
van de “vergeten” federale ambtenaren (FWI, 
erfgoedbewakers en klimatologen KMI);

• een verhoging van de fietsvergoeding en van 
de taaltoelage, vergelijkbaar met de toelage 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En een 
vergoeding ook voor de kennis van andere 
talen, zoals het Engels, als dat beroepshalve 
nodig is; 

• afstappen van concept agglomeratie bij reis- 
en verblijfkosten.

Kwalitatieve eisen:
VSOA legt de nadruk op een volwaardige sociale 
dialoog, met respect voor het personeel, op de 
noodzaak tot herfinanciering van het Federaal 
Openbaar Ambt om in te zetten op de dienstverle-
ning met de nodige middelen en aantrekken van 
gekwalificeerde mensen en de overgang te ma-
ken naar de maatschappij van de toekomst. Het 
openbaar ambt moet aantrekkelijk zijn, en ook 
de loopbaan. Statutaire tewerkstelling moet de 
regel blijven omdat het statuut en het algemeen 
belang hand in hand gaan, en garant staat voor 
onpartijdigheid. Voor contractuele personeelsle-
den wil VSOA de statutarisering mogelijk maken. 
De werkdruk moet aanvaardbaar blijven, aanvul-
ling van het jaarlijks vakantieverlof met één dag 
per jaar van 65 tot 67 jaar, overuren beperken en 
aanwervingen mogelijk maken, stop de blinde 

lineaire besparingslogica op de personeelsenve-
loppes. 

We vragen gendergelijkheid bij alle beslissingen. 
Opleiding en permanente bijscholing zijn van 
levensbelang om het Federaal Openbaar Ambt 
voor te bereiden op de digitale samenleving en 
de artificiële intelligentie.

VSOA heeft ook aandacht voor duurzame ont-
wikkeling en mobiliteit (ecocheques, aantal 
verplaatsingen verminderen, energie-efficiënte 
gebouwen, ...).

VSOA wil verder het recht op “deconnectie”, een 
verfijning van de cumulregeling, een Regionale 
feestdag conform de woonplaats. 

Last but zeker not least: een hervorming van het 
huidige nefaste evaluatiestelsel en herziening 
van de beroepscommissie: verplicht volgen van 
het advies, bij staking van stemmen is de beslis-
sing gunstig voor de verzoeker.   

Tekst: Bea FOUBERT en Cindy WILLEM

Federaal Openbaar Ambt 
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ACTUALITEIT

SYNDICALE PREMIE 2020

Wat moet ik hiermee doen? 
Controleer of je gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul aan 
in deel B.
Vul aan met je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet te onderte-
kenen!
Stuur het formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep naarge-
lang de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in de openbare diensten. 
Het correspondentieadres van jouw secretariaat vind je in de kolom hier-
naast.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en onderteken-
de aanvraag naar je ACLVB-secretariaat. 

Doe dit vóór 1 juli 2021. 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 2021 de laatste premie is betaald.

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

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 
we nauwgezet moeten opvolgen. De betaling kan dan ook slechts gebeuren 
voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een minimumbij-
drage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 euro voor wie mini-
mum 160,76 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2020. Wie minder 
bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.

Minimale bijdrage 2020 Syndicale premie

€ 160,76 € 90,00

€ 120,57 € 67,50

€ 80,38 € 45,00

€ 40,19 € 22,50

www.vsoa.eu/syndicale-premie   

Als personeelslid (statutair of contractueel) in één van de overheidsdiensten ontving je een 

‘aanvraag van de syndicale premie’ van je werkgever.

VSOA-SPOOR
Lang Levenstraat 27-29 • 1050 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: 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

VSOA-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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VOORDELEN

Merits&Benefits wordt Ekivita Edenred

Ontdek ons vernieuwde 
voordelenplatform 

Met veel plezier kondigen we aan dat het voordelenplatform www.vsoa-voordelen.be een ingrijpende facelift krijgt. 

Beschikte je al over een account? Dan ont-
dek je dit nieuwe platform over enkele 
dagen helemaal zelf. Net als de talrijke 

andere verrassingen die je wachten. Hou je mail-
box dus in de gaten en ontdek binnenkort hoe 
je in enkele stappen je nieuwe account kunt ac-
tiveren.

VSOA-leden genieten dus van honderden inte-
ressante kortingen en voordelen via ons voorde-
lenplatform. We zetten onze sterkste punten nog 
even op een rij:
• gemiddelde besparing van 1.500 euro netto 

per jaar op jouw dagelijkse aankopen;
• het hele jaar door genieten van kortingen tot 

-35% en uitzonderlijke tijdelijke aanbiedingen; 
• en helemaal nieuw: de voordelen altijd bij de 

hand dankzij de Ekivita Edenred-app; 
• een direct toegankelijke digitale kaart via het 

platform of via de app. 
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50 JAAR VSOA

We vieren volgend jaar dan wel 
het 50-jarig bestaan, het huidige 
VSOA-SLFP is een voortzetting 

van een veel oudere liberale overheidsvakbond 
die reeds in 1923 ontstond. Meer bepaald in 
Mechelen staken enkele spoorwegbeamten 
de koppen bijeen en stichtten een ‘liberale fe-
deratie van het personeel van de staat en de 
spoorwegen’. Zij waren te liberaal voor het 
bestaande Nationaal Syndicaat dat meer de 
socialistische weg opging, en scheurden zich 
af. In den beginne was de federatie vooral een 
hulpkas in tijden van ziekte en ander onheil, 
zoals overlijdens. In 1925 begon de federa-
tie met een eigen blad, ‘Strijd en Vrijheid’, de 
voorloper van de latere ‘Syndicale Strijd’ en het 
huidige ‘Argument’. 

Staken wordt een recht
Het was een tijd van veel economische en soci-
ale problemen, met dalende prijzen en winsten, 
veelvuldige crisissen en stakingen met hoge 
werkloosheid. Het syndicalisme nam na de 
Eerste Wereldoorlog wel een grote uitbreiding. 
In mei 1921 werd het staken een recht en al 
tijdens de Eerste Wereldoorlog erkende de re-
gering de vakbonden als uitkeringsgerechtigde 
instellingen voor werkloosheidsvergoedingen. 
Vanaf 1919 werden werkgevers en vakbonden 
in paritaire commissies samengebracht om zo 
veel als mogelijk ‘wilde’ stakingen te vermij-
den. In 1923 ondervond de samenleving nog 
altijd de gevolgen van de gruwelijke ‘Groote 
Oorlog’. 
In 1927 werd de ‘liberale federatie van het 
personeel van de staat en de spoorwegen’ 
(LSAOD) een onderdeel van de toenmalige 
NCLVB, de Nationale Centrale der Liberale Vak-
bonden van België, de voorloper van de hui-
dige ACLVB. De eigen maandelijkse publicatie 
verscheen onder de benaming ‘De Waarheid/

La Vérité’. Er zijn helaas slechts twee num-
mers bewaard van dit blad dat herhaaldelijk de 
niet-erkenning van de organisatie aan de kaak 
stelde. 

De jaren die volgden werd de syndicale actie 
buiten het Mechelse uitgebreid naar Ouden-
aarde, Aalst, Aarschot, Landen en Tienen. En 
toen de vakbond in 1932 een congres hield, 
telde hij al 20 afdelingen, ook in Brussel en in 
Wallonië. Stilaan toonden andere beroepscate-
gorieën, naast de spoorwegbeamten, interesse 
voor de federatie. In de jaren 1939-1940 werd 
de federatie door voorzitter Emile Moyaerts 
geleid. Hij is zowat de eerste bekende voorzit-
ter van het liberaal overheidssyndicalisme. In 
1932 telde zijn organisatie 1.500 leden.

Groei na de oorlog
Op 1 januari 1940 kreeg het liberaal syndicaat 
een eerste zware klap omdat het de erkenning 
nog steeds werd ontzegd en wegens een te 

klein ledenaantal geen vertegenwoordiger 
kreeg in het paritair comité. Het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog op 10 mei 1940 zet-
te een nieuwe serieuze domper op de groei van 
de liberale strijdorganisatie. De syndicale strijd 
werd door de Duitse bezetter volledig verboden 
en onmogelijk gemaakt. 
Na de Tweede Wereldoorlog dienden zich nieu-
we beroepsgroepen aan (lokale besturen en 
onderwijs) zodat het aantal leden kon groeien. 
Het LSAOD werkte nauw samen met de ACLVB. 
Gaandeweg professionaliseerde ook de wer-
king van de vakbond. Elke afdeling koos een 
voorzitter en een bestuur, en de structuur van 
de beroepsgroepen kreeg vorm. Een nationaal 
comité oefende toezicht uit op deze groepen en 
afdelingen. In april 1947 werd Emile Moyaerts 
door Marcel Courtoy als voorzitter opgevolgd.

Vanaf 1946 verscheen de ‘Syndicale Strijd’ als 
ledenblad en zou jarenlang het uithangbord 
zijn van de liberale overheidsvakbond.

Een halve eeuw VSOA
Volgend jaar vieren we ons 50-jarig bestaan als VSOA-SLFP. Een halve eeuw liberaal syndicalisme mogen we niet zomaar 

laten voorbijgaan. Bij wijze van officiële start blikken we nu al terug op het ontstaan van VSOA-SLFP. Van het prille begin 

tot vandaag. 

12 VSOA argument mei 2020
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50 JAAR VSOA

Een strijd voor erkenning
De betrekkingen tussen de liberale overheids-
vakbond en de ACLVB verliepen jarenlang 
goed. Tot in 1961 er een conflict binnen de 
LSAOD uitbrak tussen de groepen onderwijs 
en de parastatalen aan de ene kant en de mi-
nisteries anderzijds over de politieke lijn en het 
financieel beheer. ACLVB beslechtte het conflict 
door een nieuw liberaal syndicaat der openba-
re diensten, LSOD, op te richten. Een deel van 
LSAOD verbrak alle banden met de ACLVB. 
Tien jaar heeft het geduurd alvorens de brok-
ken gelijmd waren: LSAOD en LSOD fuseerden 
op 10 juni 1972 tot de nieuwe vakbond VSOA-
SLFP. Frans Mievis werd de eerste algemene 
voorzitter van de nieuwe vakbond. Hij zou tot 
einde 1988 het VSOA-SLFP leiden.

De fusie was vooral ingegeven door de bepa-
ling dat een vakbond enkel lid kon worden van 
de NAR, de Nationale Arbeidsraad, als hij ten 
minste 10% van het totale aantal personeelsle-
den vertegenwoordigde. Het heeft na een lan-
ge strijd tot in januari 2002 geduurd wanneer 
toenmalig liberaal premier Guy Verhofstadt de 
algemene representativiteit van het VSOA wet-
telijk verankerde.

Door en voor de leden
Het VSOA organiseerde zich intussen verder tot 
een syndicale beweging bestaande uit verschil-
lende groepen. Op 16 februari 1973 sloot de 
militaire vakbond Syndic aan. De beroepsgroep 
Financiën werd opgericht. In november 1998 
kwam de Syndicale Federatie van de Belgische 
Rijkswacht naar het VSOA. In 1998 splitste de 
onderwijsgroep in een Nederlandstalige en 
een Frans- en Duitstalige groep.

Ook ideologisch werd er aan de weg getim-
merd. Zo werd afscheid genomen van het bar-
ricadesyndicalisme en energie gestopt in een 
moderne op het individu gerichte vakbonds-
werking met een duidelijke visie. ‘Door en voor 
onze leden’, was het uitgangspunt. In een aan-
tal congressen kreeg deze opvatting concrete 
vorm en werd de openbare dienstverlening 
geregeld onder de loep genomen.

Voorzitter Frans Mievis nam na 16 jaar in de-
cember 1988 afscheid van het VSOA en werd 
opgevolgd door Jean Verswijfelen die in de-

cember 1992 de fakkel doorgaf aan Marcel On-
gena. Hij ging op 1 mei 2005 met pensioen en 
Jan Eyndels werd voorzitter tot hij in november 
2014 werd opgevolgd door de huidige voorzit-
ter François Fernandez-Corrales.

De afgelopen twintig jaar bouwde het VSOA 
vooral aan een solidair, vrij, verdraagzaam en 
modern syndicalisme, kwam het op voor het 
behoud van het statuut van de ambtenaar in 

openbare dienst en de bescherming van zijn 
pensioenrechten. Op het vlak van de commu-
nicatie moderniseerde de vakbond sterk met 
de uitrol van een website, een nieuw ledenblad 
‘Argument’ en een georganiseerd mediabeleid. 
Ook de goede samenwerking met de ACLVB 
was steevast een belangrijk punt in de voorzit-
terstoespraken tijdens de nieuwjaarsrecepties 
en de congressen.  

mei 2020 VSOA argument  13
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LRB

Sociaal Fonds Dokter Warrant
nu ‘Koninklijk’

Het Sociaal Fonds Dokter Warrant, op-
gericht in 1968, vierde zijn 50-jarig 
bestaan in 2018 met de tweedaagse 

culturele uitstap in Koksijde.

Naar aanleiding van deze verjaardag werd 
ook de aanvraag ingediend bij het Koninklijk 
Paleis voor onze erkenning als ‘Koninklijk’. 
Wij kunnen de leden dan ook mededelen dat 
we eind 2020 een gunstig antwoord moch-
ten ontvangen op deze aanvraag.

Met de coronamaatregelen kijken we er naar uit 
om hopelijk eind dit jaar deze gebeurtenis op 
een gepaste wijze in de bloemetjes te zetten.

In februrari werd ook de eerste schriftelijke 
algemene vergadering gehouden om zo-
doende te voldoen aan de nieuwe wetgeving 
van toepassing op VZW's.
Wie zich kandidaat wil stellen voor de Alge-
mene Vergadering, om verder de werking te 
ondersteunen, is van harte welkom.

Afwachten wat 2021 ons nog toelaat en we 
hopelijk opnieuw iedereen in blakende ge-
zondheid te mogen ontmoeten.
Tot binnenkort. 

Willy DIERICKX 
Voorzitter

Agressie in de Recyparken 

Tijdens de CPBW-vergaderingen en ook 
daarbuiten eist het VSOA regelmatig 
meer veiligheids- en preventiemaatre-

gelen op deze verschillende sites om de werk-
nemers te beschermen en om de psychosociale 
belasting die ze ervaren, te verminderen. De 
overheid en het kabinet van Brussels minister 
Alain Maron (Ecolo) hebben echter niet op deze 
verzoeken gereageerd. 

Extra bewaker
Na dit incident op 22 februari 2021 heeft de 

Algemene directie niet meer gedaan dan één 
enkele extra bewaker te plaatsen, alleen tijdens 
het weekend en in slechts één van de vier Re-
cyparken van het Agentschap (dat van Ouder-
gem). Tevens heeft ze melding gemaakt van de 
oprichting van een toekomstige werkgroep, die 
alleen in aanwezigheid van de verschillende 
verantwoordelijken van de containerparken zal 
vergaderen. 
Daarom hebben wij besloten onze actie- en 
stakingsaanzegging, overeenkomstig Protocol 
170/1, met ingang van dinsdag 9 maart 2021 te 

activeren. Verscheidene van de betrokken per-
soneelsleden hebben die dag gestaakt. 

Stakingsaanzegging
Vandaag, hoewel de werknemers het werk op 
10 maart 2021 hebben hervat in afwachting 
van de resultaten van de werkgroep, blijft onze 
aanzegging geactiveerd zolang de eisen van de 
werknemers niet écht worden gehoord door de 
Algemene directie en de veiligheids- en preven-
tiemaatregelen in deze containerparken niet 
verbeteren en toereikend zijn. 

Op 22 februari 2021 werd een medewerker van het Agentschap Net Brussel het slachtoffer van een brutale aanval op de site 

van het Recypark in Oudergem. Helaas is het niet de eerste keer dat een werknemer van de Recyparken tijdens zijn dienst 

wordt aangevallen. Dit creëert een constant gevoel van onveiligheid voor het personeel van deze Recyparken. 

FGGA
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RECHTERLIJKE ORDE

Register geweld op het werk
U weet het misschien niet, maar er be-

staat een feitenregister en u kunt het 
terugvinden op het INTRANET van de 

FOD Justitie.
Dit register omvat verklaringen van geweld-
daden, morele of seksuele intimidatie op het 
werk gepleegd door derden. Elke werknemer 
van de FOD Justitie kan dit soort aangifte in-
vullen wanneer hij of zij tijdens de uitvoering 
van zijn of haar werk geconfronteerd wordt 
met ongewenst gedrag. De term "derde partij" 

omvat elke persoon buiten de organisatie en 
die daarom niet in dienst is van de SPF (bijv. 
procespartijen, gedetineerden, bezoekers, le-
veranciers, enz.). Het bijhouden van een derge-
lijk register is een wettelijke verplichting voor 
de werkgever. De psychosociale cel verwerkt 
en registreert alle verklaringen, kan de betrok-
ken medewerker wijzen op ondersteuningsmo-
gelijkheden en kan preventieve maatregelen 
formuleren om te voorkomen dat dit soort 
gebeurtenissen zich in de toekomst opnieuw 

voordoen.
Het formulier kan per post naar de IDPB wor-
den gestuurd op het volgende adres: Ernest 
Blerotstraat 1, 1070 Brussel.
Het is ook mogelijk om online een aangifte in te 
vullen via het intranetportaal:
http://prd-intrapo.just.fgov.be/portal/page/
portal/IDPB-SIPP/IDPB_MISS/Derden_onge-
wenst 

Uw permanent afgevaardigden

Akkoord over thuiswerk 

Er passeerden de voorbije jaren verschillende 
ministers van Justitie de revue, maar telken-
male werd door hen de hete aardappel door-

geschoven en verwezen naar de koppigheid van de 
beide colleges (openbaar ministerie en hoven en 
rechtbanken), terecht trouwens, als reden van het 
niet bereiken van een akkoord. Het stoorde hen 
ook niet de syndicale organisaties met de vinger te 
wijzen als oorzaak van hun falen.
Bij het aantreden van de huidige minister van 
Justitie hebben wij beide dossiers opnieuw op 
tafel gegooid en benadrukt dat deze voor VSOA 
prioritair waren. En kijk, zes maanden later is er in 
beide dossiers een akkoord tussen de minister, de 
colleges en de sociale partners, dankzij de open en 
constructieve wijze waarop alle betrokken partijen 
in deze dossiers hebben gehandeld.

Uniforme arbeidstijdregeling
Het ontwerp werd een laatste keer voorgelegd 
op het sociaal overleg van 24 maart 2021 na het 
doorvoeren van enkele aanpassingen van de tekst.
De belangrijkste aanpassing was het feit dat nu 
ook de personeelsleden van het Hof van Cassatie 

werden toegevoegd en in laatste instantie zelfs de 
attachés van de dienst documentatie en overeen-
stemming der teksten. De arbeidstijdregeling zal in 
voege treden op 1 juli 2021.

Omzendbrief
Het ontwerp werd, nadat in een vorig Sectorover-
leg een protocol van akkoord werd ondertekend 
door de vakorganisaties, voorgelegd aan de Raad 
van State die twee belangrijke opmerkingen had:
• het gerechtelijk wetboek voorziet geen wettelijk 

kader voor invoering thuiswerk;
• de terugwerkende kracht tot het begin van de 

pandemie voor de vergoeding.

Om dit te verhelpen werd door de beleidscel van 
de minister en de administratie een wettelijk initi-
atief genomen tot aanpassing van het gerechtelijk 
wetboek. Op 25 maart 2021 werd dit initiatief be-
sproken op de ministerraad in het kader van een 
wet (diverse bepalingen voor Justitie). 
Hierna werd het ontwerp ter stemming voorgelegd 
aan de Kamer (april 2021) en voor advies doorge-
stuurd naar de Raad van State.

Intussen wordt werk gemaakt van een omzend-
brief, die later samen zal verschijnen met het uit-
eindelijk KB. Het ontwerp van deze omzendbrief 
werd in de loop van de maand april besproken met 
de vakorganisaties.
Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding op 1 juli 
2021. 
Het is belangrijk aan te stippen dat op vraag van 
het VSOA de vergoeding zoals toegekend in andere 
federale diensten, ook aan de personeelsleden van 
de rechterlijke orde zal worden toegekend, en wel 
met terugwerkende kracht tot aan het begin van de 
pandemie in maart 2020. 
Deze successen betekenen echter niet dat wij op 
onze lauweren zullen rusten, wel integendeel. Wij 
ijveren verder voor een gelijke behandeling van de 
personeelsleden van de rechterlijke orde t.o.v. de 
personeelsleden van andere federale overheids-
diensten.
Zo ondermeer: de mogelijkheid tot het uitoefenen 
van een bijberoep; de gelijke behandeling op het 
vlak van tucht. 

Guy VAN CAUWENBERGHE 
Voorzitter VSOA-RO

Sinds jaren ijvert het VSOA-Rechterlijke Orde, samen met de collega’s van de 

andere syndicale organisaties, voor de invoering van een algemene uniforme 

arbeidstijdregeling en het recht op thuiswerk voor alle personeelsleden. Er is nu 

eindelijk een akkoord.
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SPOOR

Protocol van Sociaal Akkoord

Hervatting onderhandelingen in mei 
Door de Covid-19-crisis werden jammer genoeg de onderhandelingen over het Protocol van Sociaal Akkoord tot in de maand 

mei 2021 opgeschort. De besprekingen zullen nu hervat worden. 

De eerste onderhandelingen met VSOA-
Spoor over het Protocol gingen van start 
in januari 2019. Ze eindigden in een sta-

kingsactie op 19 december 2019 samen met de 
collega’s van ACOD, dit naar aanleiding van een 
door de directie voorgestelde misleidende tekst. 
Het personeel moest als het ware de verhoging 
van zijn koopkracht zelf financieren via een nieu-
we verhoging van zijn productiviteit. Dat was voor 
VSOA-Spoor totaal onaanvaardbaar! 

Door de Covid-19-crisis werden jammer genoeg de 
onderhandelingen tot in de maand mei 2021 op-
geschort. De besprekingen zullen hervat worden 
volgens een planning rond 4 thema’s: Toelage en 
Vergoeding; Welzijn; Loonbeleid en Organisatie 
van het werk. De kalender voorziet in 2 maanden 
onderhandelingen die voor het eerst zullen aan-
vangen tijdens het Stuurcomité van 6 mei. 

Minder personeel
Het personeel wordt al jaren getroffen door almaar 
meer belastende werkvoorwaarden te wijten aan 
een stijgende productiviteit die voortvloeide uit 
een niet-aflatende vermindering van de perso-
neelsbezetting. 
Hoe kan men van het personeel vragen dat het 
zich meer gaat inzetten en het terzelfder tijd be-
straffen met een zware afbouw van het perso-
neelsbestand?
In de eisenbundel die VSOA-Spoor heeft neerge-
legd, dringen we aan op het motiveren van het per-
soneel eerder dan het te gebruiken om het imago 

van het bedrijf op te poetsen. Immers, indien het 
personeel gewaardeerd wordt, en er gehoor wordt 
gegeven aan sommige van zijn terechte verwach-
tingen, dan ontstaat pas een situatie die voordelig 
is voor het personeel en de werkgever. 
De onderhandelingen konden opnieuw aangevat 
worden nadat de directie uiteindelijk aanvaardde 
om haar project in te trekken en een mooi gebaar 
maakte met het toekennen van een Ecocheque 
van 200 euro aan het personeel. 

Veranderen
VSOA-Spoor is meer dan ooit vastberaden om 
voorrang te geven aan de belangen van de spoor-
mensen en heeft dit op 1 maart 2021 al bekend-
gemaakt aan onze nieuwe minister van Mobiliteit, 
Georges Gilkinet, met het oog op de hervatting 
van de onderhandelingen. 
We zijn van mening dat het nu meer dan tijd is om 
de zaken te doen veranderen, om de competentie, 
de kennis en de goede wil van de spoormensen te 
waarderen. 

VSOA-Spoor bij de minister 
VSOA-Spoor ontmoette onlangs de nieuwe federale minister van 

Mobiliteit Georges Gilkinet om hem onze bekommernissen over de 
toekomstige liberalisering van de Spoorwegen bekend te maken. 

De minister hield eraan om ons in te lichten dat een eerste stap is gezet in 
de voorbereiding van de toekomstige beheerscontracten tussen de Staat en 
beide openbare ondernemingen, de NMBS en Infrabel. 

Hij wenste ons binnenkort opnieuw te ontmoeten, als essentiële partner, 
met het oog op de voorbereiding van de nieuwe contracten maar ook om 

ervoor te zorgen dat het Spoor de ruggengraat van duurzame verplaatsin-
gen in België wordt. Op vrijdag 2 april 2021 gaf de federale regering haar 
goedkeuring over de ontwerpen van specificaties van de verplichtingen van 
openbare dienst die voorafgaan aan de onderhandeling van het openba-
re-dienstcontract met de NMBS, enerzijds, en van het performantiecontract 
met Infrabel, anderzijds. Meer dan tien jaar na het opmaken van de laatste 
beheerscontracten zal de federale regering tijdens de huidige legislatuur 
een openbare-dienstcontract met de NMBS en een performantiecontract 
met Infrabel sluiten.  

Dienstvrijstelling wegens vaccinatie 

Om u te beschermen staan de Belgi-
sche Spoorwegen u een bezoldigde 
dienstvrijstelling toe om u te laten 

vaccineren tegen Covid-19.
U vindt meer uitleg op onze website
www.vsoa-rail.be/nl.

Voor de specifieke praktische modaliteiten 
moet u het intranet van uw entiteit raadple-
gen! 
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POST

Vakbonden willen CEO die weet 
waarover het gaat

Bpost kwam de laatste maanden regel-
matig met perikelen aan de top van het 
bedrijf in het nieuws. Een CEO die ont-

slagen wordt, een voorzitter van de Raad van 
Bestuur die ontslag neemt en daarnaast nog 
ettelijke topmanagers die er de brui aan geven.

De 47.000 personeelsleden wereldwijd in het 
algemeen, en heel specifiek de 27.000 in België 
zijn terecht verontwaardigd en ongerust. Het 
VSOA wenst samen met de andere vakbonden 
dan ook een CEO die kennis van zaken heeft, en 
die dus snel inzetbaar is. Dit bedrijf verdient niet 

minder dan een krachtdadig en sociaal beleid, 
waarbij het personeel en de representatieve 
vakbonden gezien worden als een volwaardige 
partner. In deze situatie is het momenteel heel 
moeilijk om akkoorden te sluiten met een CEO 
ad-interim. De CAO, die voor de zomer moet af-
gerond zijn, is één van de hete hangijzers. 
Ook de politieke leiders van dit land mogen de 
hand in eigen boezem steken. Al jaren is bpost 
in concurrentie met bedrijven die werken met 
onderbetaalde ‘schijnzelfstandigen’. Ondertus-
sen is de aandacht van de sociale rol van bpost 
aan het verslappen. Ook daar speelt dit in Co-

rona-tijden ‘cruciale’ bedrijf een belangrijke 
rol. Iedere burger heeft het recht op een gelijke 
dienstverlening.

Als één van de grootste werkgevers in België, 
is het noodzakelijk dat de Raad van Bestuur, 
de CEO en het topmanagement echt geïnteres-
seerd zijn in dit bedrijf en de mensen die dit be-
drijf dagelijks draaiende houden. Het is dankzij 
hen dat de aandeelhouders, waarvan de over-
heid de grootste is, in het verleden goed hebben 
verdiend. Nu is het dan ook tijd om aandacht te 
hebben voor al deze medewerkers.  

Uw secretariaatsteam
In Argument van maart 2021 stelden we de 

volledige structuur (zowel nationaal als de 
sectorafgevaardigden) voor. Nu is het de 

beurt aan ons administratief team. 

Marleen, Laurence en Alain vormen samen het 
secretariaat van VSOA-Post en staan in voor 

al uw administratieve vragen (premies, werk-
loosheidsuitkeringen, stakingen, …). Nancy, als 
verantwoordelijke voor dit team, geeft de nodi-
ge ondersteuning om deze taken uit te voeren. 
Het secretariaat is dagelijks bereikbaar op het 
telefoonnummer 02/223 00 20 van 8u tot 15u 
of op het mailadres post@vsoa.eu. 

De Blauwe Posthoorn

Jaar van de hoop
Beste gepensioneerde postiers, leden van de Blauwe Posthoorn, na het dramatische jaar 2020, met de uitbraak van Covid-19, 

zitten wij nu in het jaar van de hoop!

Hoop, dat er nu snel een einde komt aan 
deze pandemie en de daaraan verbon-
den beperkingen.

Ons bestuur zou, in normale omstandigheden, 
nu de laatste hand leggen aan de voorberei-
dingen van onze jaarlijkse receptie. Maar dit 
jaar is het anders. Wij zullen ons geduld nog 
even op de proef moeten stellen.
Ook onze jaarlijkse uitstappen kunnen we van-

daag nog niet inplannen, zolang we geen dui-
delijkheid hebben over wat zal mogen en wat 
niet, en vooral vanaf wanneer.
Maar ons bestuur is vastbesloten om, zodra 
mogelijk, de koppen weer bij elkaar te steken 
om onze activiteiten zo snel mogelijk nieuw 
leven in te blazen. Onze leden verdienen dat!
Beste collega’s, wij hopen dat jullie allen ge-
spaard zijn gebleven van deze pandemie, maar 

we beseffen dat dit niet voor iedereen het geval 
zal geweest zijn. Wij wensen al onze leden veel 
sterkte toe en hopen jullie snel weer te mogen 
begroeten op onze eerste activiteiten in het 
post-covid tijdperk!
Namens het bestuur, 

Marc DE MULDER 
Voorzitter De Blauwe Posthoorn
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PROXIMUS

Iedereen verliezende partij
Dossier Evaluatie en verloningspakket

In ons eisenpakket voor de collectieve arbeidsovereenkomst 2019-2020 die door het Paritair Comité van Proximus 

in oktober 2020 goedgekeurd werd, hadden we reeds, op verzoek van veel leden, een wijziging van de regels voor 

salarisverhogingen, bonussen, evaluaties, enz. gevraagd, omdat we de bestaande regels achterhaald en oneerlijk vonden. 

Op dat moment steunden de andere vakorganisaties ons echter niet en deze eis kwam dus niet aan bod. Eenmaal de 

collectieve arbeidsovereenkomst goedgekeurd, besliste de directie van Proximus dan toch om ons een apart dossier over 

de evaluatie en het verloningspakket van de werknemers voor te stellen.

Sinds eind oktober 2020 waren we aan het 
onderhandelen, maar op 15 april 2021 
trok de directie het dossier dat op 22 april 

aan het Paritair comité moest worden voorge-
legd in. De twee andere vakorganisaties beslis-
ten om hun akkoord niet te geven, voornamelijk 
om de volgende redenen:
• gebrek aan vertrouwen in het nieuwe systeem, 
• de wens om niet aan de wet van 1991 te raken, 
• onvoldoende garantie van variabele beloning, 

enz.

Positieve punten
Van meet af aan wees het VSOA op de positieve 
punten van dit dossier: 
• de afschaffing van de evaluatiescore gekop-

peld aan een bonus;
• hetzelfde percentage van de collectieve bonus 

van het referentiejaarloon voor iedereen;
• dezelfde collectieve bonus voor nieuwe werk-

nemers en voor degenen die vóór 1 januari 
2020 in dienst zijn getreden;

• een verhoging van het bedrag van de NET-
TO-bonus via de CAO 90, met de mogelijkheid 
voor de laagste salarissen om een extra netto 
bonus te ontvangen, die voor sommigen kon 
oplopen tot 700 euro per jaar, enz.;

• een snellere jaarlijkse salarisverhoging voor 
de laagste salarissen in elke salarisgroep;

• de mogelijkheid van een uitzonderlijke indivi-
duele en teambonus van 600 euro per mede-
werker en 1.200 euro per teamlid;

• een uitzonderlijke salarisverhoging als erken-
ning voor individuele vaardigheden, attitude 
en ontwikkeling die de verwachtingen over-
treffen;

• een evaluatie van het nieuwe systeem na drie 
jaar, die door het Paritair Comité zou moeten 
worden gevalideerd.

Negatieve punten
Voor het VSOA was het meest negatieve punt 
de blokkering van de automatische jaarlijkse 
salarisverhoging voor de werknemers op 160% 

in hun referentiefunctiegroep. De uitzonderlijke 
verhoging was echter nog steeds van toepassing.

Over dit dossier is bijna 6 maanden onderhan-
deld. Maar er zal dus geen snellere evolutie van 
de laagste salarissen in elke functieband komen.

Het huidige evaluatiesysteem verandert niet en 
dus blijft ook de evaluatie door de teamleader 
financiële gevolgen hebben voor de medewerker.

De nieuwe collectieve bonus in het kader van de 
CAO-90 zou elke medewerker in staat hebben 
gesteld een vast percentage van zijn of haar re-
ferentiejaarloon te ontvangen, vermenigvuldigd 
met het resultaat van de KPI’s (Key Performan-
ce Indicators) van de onderneming. De CAO-90 
staat de onderneming toe deze bonus tot een 
bepaald bedrag belastingvrij uit te betalen.

Het is betreurenswaardig dat na 6 maanden on-
derhandelen, na 11 versies van het dossier dat 
op vraag van de vakbonden werd aangepast, het 
resultaat een status quo is. Iedereen, zowel de 
werknemers als het bedrijf, is verliezende partij! 
Ook verdwijnt de mogelijkheid om enige gelijk-
heid te herstellen voor werknemers die na 1 ja-
nuari 2020 in dienst zijn getreden!

Het VSOA hoopt dat deze beslissing geen bij-
komende negatieve gevolgen zal hebben voor 
Proximus en vooral niet voor de werknemers.

Indien u vragen heeft, staan de VSOA-afgevaar-
digden tot uw beschikking om ze te beantwoor-
den.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
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Ons vernieuwd memorandum
komt er aan!

In maart 2011 stelde VSOA-Politie zijn eerste pré-memorandum voor. Dit heette toen “pre-memorandum” omdat het nog 

wachten was tot december 2011 alvorens we een volwaardige regering hadden en het memorandum kon voorgesteld 

worden. Het is nu tijd voor een vernieuwd memorandum. 

POLITIE

Dit zal in de tweede helft van de maand 
mei 2021 terug te vinden zijn op onze 
website www.vsoa-pol.be. We lichten 

nu al een tip van de sluier op.

VSOA-Politie kiest ervoor een onderscheid te 
maken tussen de eisenbundel en het memo-
randum. De eisenbundel spreekt voor zich; dit 
zijn de sectorale eisen zowel op pecuniair als op 
welzijnsgebied. De eisenbundel legt de nadruk 
op de sectorale onderhandelingen, met voorop 
de aantrekkelijkheid van de functie, en het ge-
weld tegen de politie. Het memorandum is een 
bredere weergave van de visie van VSOA-Politie 
op de geïntegreerde politie.

Meer investeringen
Het toenmalige memorandum droeg niet toe-
vallig de titel ‘Veiligheid heeft zijn prijs’. Voor-
dien was de besparingsoperatie bij de politie-
diensten ingezet. VSOA-Politie waarschuwde er 
toen al voor dat er dringend bijkomend moest 
geïnvesteerd worden, zoniet zou het verkeerd 
gaan.

We kregen toen maar weinig gehoor. Dat heeft 
zo geduurd tot de regering Michel I werd ge-
vormd. Maar om een besparingsoperatie van 
meer dan 10 jaar recht te trekken, is er meer no-
dig dan enkele correcties tijdens begrotingscon-
troles.

Er is niet alleen een structureel plan, maar ook 
een duidelijke visie en doelstellingen voor de 
organisatie nodig. VSOA-Politie is er zich van 
bewust dat wil men een meer aantrekkelijke 
werkgever worden, men moet inzetten op de 

aantrekkelijkheid van alle functies en het wel-
zijn van het personeel, en dit in een sterke or-
ganisatie.

Onze sleutelwoorden zijn dan ook: “lange ter-
mijnvisie, structureel plan, herinvesteringen, 
herwaarderen, innovatie, people management, 
en ten slotte, meer eenheid van gezag.”

Wat is het plan?
De voorbije 10 jaar werden er lokaal diverse 
initiatieven genomen over schaalvergroting, sa-
menwerkingen en fusies. Federaal werd een op-
timalisatieplan uitgevoerd. Met als hoofddoel: 
efficiëntie, kostenbesparend en herinvesteren 
van de vrijgekomen middelen. Sommige van 
die plannen (cfr. optimalisatieplan) werden dan 
ook nog “en parcours de route” bijgestuurd door 
de politieke overheden, waardoor het finaal zijn 
doel mist. 

In de aanloop naar de verkiezingen en de rege-
ringsonderhandelingen werden er diverse bal-
lonnetjes opgelaten omtrent een reorganisatie 
van het politielandschap (al dan niet enkel in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Echter, de 

verschillende reeds genomen initiatieven (zo-
wel qua schaalgrootte als logistiek) tonen eens 
te meer aan hoe versnipperd het politieland-
schap is. In sommige provincies volgt de ene 
fusie de andere snel op. Terwijl in andere lands-
gedeelten of zones niemand warm loopt voor 
enige hervorming of fusie. Dit vaak naargelang 
de politieke voorkeur.

Het ontbreekt bij de overheid aan algemene vi-
sie en daadkracht om een efficiënte politieorga-
nisatie op de been te brengen. De hamvraag is: 
wat is het globaal plan?

Moderne rekrutering
De te lange selectietermijn en wachttijd om de 
opleiding te starten, schrikt veel kandidaten af. 
Jonge kandidaten/schoolverlaters voelen– ge-
zien de te lange wachttijd - zich verplicht een 
andere job te aanvaarden, hetgeen in schril 
contrast staat met de problematiek van de leef-
tijdspiramide.

Het is nodig de selecties aan te passen om een 
snellere rekrutering toe te laten. Daarbij is het 
van belang dat de minimum kwaliteitsnormen 
‘niet’ worden verlaagd.

Ook andere thema’s zoals de aantrekkelijkheid 
van de job, de opleiding, het mobiliteitssys-
teem, infrastructuur, eindeloopbaanregeling, 
het uniform en ‘geweld tegen politie’ komen 
uitgebreid aan bod in het vernieuwd memoran-
dum. 

Patrick ROIJENS 
Nationaal informatiebeheerder

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

Update over de militaire weddes! 
Zoals aangekondigd in de vorige editie van Argument, heeft minister Ludivine Dedonder een herwaardering van de weddes 

centraal gesteld in haar "People Our Priority" plan. Op 26 maart 2021 werd het eerste deel van de onderhandelingen 

over deze herwaardering afgerond en werd uiteindelijk een historische overeenkomst ondertekend tussen de vakbonden 

en het Kabinet van de minister van Defensie. Het werk is nog lang niet voorbij, maar het is de eerste echte realisatie wat 

betreft de weddes voor Defensie in 20 jaar!

Een lange strijd
VSOA-Defensie strijdt al jaren voor een aan-
zienlijke loonsverhoging en we waren al zeer 
kritisch over de voorstellen van DG HR, die 
voor ons meer op "maatregelen" leken dan 
wat dan ook. "Het was van essentieel belang 
dat de stijging van de koopkracht voor de mi-
litairen structureel werd uitgevoerd en niet 
via een structuur van bonussen of vergoe-
dingen", zegt Dimitry Modaert, voorzitter van 
VSOA-Defensie. In juni 2020, voorafgaand 
aan het regeerakkoord en de benoeming van 

minister Dedonder als minister van Defensie, 
was er al een akkoord getekend tussen de 
vakbonden en Defensie ter verbetering van 
de militaire verloning.

Deloitte als externe partner
Defensie had destijds een externe partner 
nodig om deel te nemen aan de werkgroep 
om posities te scheiden en neutraliteit te be-
komen. "De bijdrage van Deloitte werd uitein-
delijk gevaloriseerd in de conclusies van de 
werkgroep", vervolgt Dimitry Modaert. "We 

hebben bijvoorbeeld kunnen besluiten dat de 
keuronderofficieren ( KOO) gelijkwaardig zijn 
aan een politieagent van het middenkader en 
niet van het basiskader! Het klinkt "onbedui-
dend" maar in werkelijkheid maakt het een 
verschil in termen van gelijkwaardigheid van 
de weddeschalen! ».

Herwaardering: waar hebben we het over?
De loonsverhoging of moet worden gezegd 
dat er een "aanpassing" van de lonen zal 
worden gedaan door het afstemmen van de 

"Doel: de verhoging van de wedde"
Fotograaf: Vincent Bordignon
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DEFENSIE

Vergeet niet uw aanvraag 
vakbondspremie op te 
sturen!

De aanvraagformulieren "vakbondspre-
mie" zijn aangekomen voor burgers en 
actieve leden van Defensie (VEP-me-

dewerker als u uw volledige bijdrage betaalt). 
Alleen personeelsleden actief binnen Defen-
sie in 2020 ontvangen een formulier. Als u al 
gepensioneerd was, betaalde u al een verlaag-
de premie! 

Vergeet niet om uw aanvraag in te dienen voor 
30 juni 2021. Je kan tot 90 euro krijgen. Lees 
alle informatie over wat je moet doen op pagi-
na 10 van Argument.

Als u het formulier niet ontvangt of als u het 

kwijt bent, neem dan contact met ons op via 
info@vsoa-defensie.be of 02/223.57.01 

HRM@Defence:
update over de bugs

Velen van u hebben contact met ons 
opgenomen over de kwestie HRM@
Def en de vertraging bij het uitbetalen 

van prestaties en weddes. We hebben al meer-
maals ingegrepen bij DG HR en DG BudFin. 
Deze zijn afhankelijk van de opgelopen vertra-
gingen die te wijten zijn aan de burgerfirma.

We weten dat de HelpDesk van HRM@Def 
zijn best doet om individuele oplossingen te 
vinden voor het welzijn van het personeel van 
Defensie.

Als uw administratieve situatie niet correct is 
(bijvoorbeeld onjuiste burgerlijke stand, niet 
erkend kind, ...), kan u dit zelf aanpassen in het 
systeem, eventueel met behulp van uw DAES.
Als u het risico loopt in moeilijkheden te komen 

als gevolg van een bepaald tekort (terugbeta-
ling van leningen, alimentatie, huur, enz.), zijn 
er binnen DG BudFin afspraken gemaakt om 
uw dossier als prioritair te behandelen. 
Als u nog steeds problemen ondervindt, con-
tacteer ons via info@vsoa-defensie.be en wij 
zullen u doorverwijzen naar de juiste dienst 
om uw situatie op te lossen. 

weddeschalen van de militairen op die van 
de politie? "Met andere woorden, het is dus 
een kwestie van het "corrigeren" van een si-
tuatie die voorheen niet "normaal" was en 
die ertoe leidde dat veel jongeren Defen-
sie verlieten voor de politie", zegt Dimitry 
Modaert. Maar voordat we onszelf op één 
lijn konden brengen, moesten we eerst dit 
equivalent bepalen, met andere woorden 
een kolossaal werk dat VSOA-Defensie met 
de andere representatieve vakbondsorgani-
saties heeft gedaan.

Een historische overeenkomst
26 maart 2021 is een historisch moment 
in de geschiedenis, het handelt hier over 
de afsluiting van het eerste luik in de on-
derhandelingsronde. De vakbonden en het 
Kabinet van de minister van Defensie zijn 
het eens geworden over de begrotingsmid-
delen en de verdeling over de verschillende 
graden en personeelscategorieën.

"Ondanks alles is het nog te vroeg om een 
gepersonaliseerde situatie te kunnen tonen 
en te bepalen wie hoeveel precies zal ver-
dienen", tempert Dimitry Modaert. "Toch zal 
dit een aanzienlijke toename zijn voor alle 
personeelscategorieën!"

En de tweede stap?
Het tweede luik van de onderhandelingen in 
april richtte zich op de wetteksten: tabellen, 
overgangen, enz. Dan zullen ze nog steeds 
een juridische weg moeten doorlopen voor-
dat ze in het Belgische Staatsblad worden 
gepubliceerd.

Het doel is om het door minister Ludivine 
Dedonder geschetste tijdschema te hand-
haven, namelijk een afstemming van de 
weddes "per fase", die al in 2022 begint 
naar een volledige aanpassing in 2024. "Dit 
is de eerste keer in 20 jaar dat we zo dicht 
bij het doel staan", besluit Dimitry Modaert. 
"We blijven uiteraard voorzichtig en zullen 
waken over de implementatie van deze tek-
sten." 

VSOA-Defensie staat klaar om de punten 
waarover is onderhandeld te valoriseren en 
ervoor te zorgen dat de beloftes van de mi-
nister van Defensie worden gerespecteerd.
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ONDERWIJS

Vernieuwde evaluatieprocedure

Kan men leerkrachten echt
zo snel ontslaan?

In de vernieuwde regelgeving is het niet lan-
ger verplicht om minstens om de 4 jaar een 
evaluatiegesprek te hebben. De focus wordt 

verplaatst naar functioneringsgesprekken tussen 
het personeelslid en de eerste evaluator dewelke 
informeel of formeel kunnen zijn. Er kan een ver-
slag worden opgemaakt met eventuele persoons- 
en ontwikkelingsgerichte doelstellingen (POD).

Een evaluatie kan pas plaatsvinden wanneer aan 
onderstaande voorwaarden werd voldaan:
• het personeelslid moet over een functiebe-

schrijving beschikken;
• er een formeel functioneringsgesprek heeft 

plaatsgevonden waarbij er in het verslag per-
soons- en ontwikkelingsgerichte doelstellin-
gen werden opgenomen; 

• er een termijn van 120 dagen effectieve pres-
taties werd gerespecteerd tussen het formele 
functioneringsgesprek en het evaluatiege-
sprek;

• er kan aangetoond worden dat voldoende coa-
ching en begeleiding werd gegeven.

Evaluatiegesprek
Het evaluatiegesprek vindt plaats op basis van de 
functiebeschrijving en de persoons- en ontwikke-
lingsgerichte doelstellingen in de verslagen van 
de formele functioneringsgesprekken.

Een tweede evaluatie kan ten vroegste plaatsvin-
den 12 maanden nadat het verslag van het eer-
ste formele functioneringsgesprek werd overhan-
digd en er een termijn van 120 dagen effectieve 
prestaties werd gerespecteerd tussen het eerste 
en het tweede evaluatiegesprek. Ook tijdens deze 
2 periodes van 120 dagen moet er voldoende 
coaching worden voorzien.

Belangrijk om weten
Een leraar met een specifieke functie die tegelij-
kertijd of voordien een lesopdracht heeft waarvoor 

hij/zij geen persoons- en ontwikkelingsgerichte 
doelstellingen heeft gekregen kan geen nega-
tieve evaluatie krijgen maar kan enkel opnieuw 
belast worden met een lesopdracht. Wanneer de 
beroepsmogelijkheden niet worden vermeld dan 
start de beroepstermijn pas 4 maanden nadat het 
evaluatieverslag werd overhandigd.
Een opleiding tot evaluator moet verplicht wor-
den afgerond binnen een termijn van 2 jaar na 
aanduiding tot evaluator.

Ontslag
In de media werd er herhaaldelijk gesteld dat 
men slecht presterende leerkrachten sneller kan 
ontslaan. Dit kan ernstig in twijfel worden ge-
trokken. Wij stelden in het verleden herhaaldelijk 
vast dat de eerste negatieve evaluatie veelal een 
donderslag bij heldere hemel was. Waarna er een 
termijn van 12 maand effectieve prestaties moest 
worden gerespecteerd voordat er een tweede ne-
gatieve evaluatie kon volgen. 

In de nieuwe procedure zit er tussen het eerste 
formeel signaal (het eerste formele functione-
ringsgesprek) en de tweede negatieve evaluatie 
een termijn van 12 maand. Tijdens deze termijn 
krijgt het personeelslid twee coachingstrajecten 
van 120 dagen aangeboden. De focus ligt hierbij 
dus veel meer op begeleiding, dewelke decretaal 
werd verankerd. 

VSOA-Onderwijs is de mening toegedaan dat 
deze nieuwe procedure eerder een verbetering is 
voor het personeel en geen aantasting van rech-
ten. We zullen evenwel nauwgezet toezien op een 
correcte implementatie van deze vernieuwde pro-
cedure en zeker niet nalaten om aanpassingen 
op tafel te leggen bij de beleidsmakers mochten 
deze zich opdringen. 

Wauter LEENKNECHT 
Secretaris – Onderhandelaar

Onlangs werd de nieuwe evaluatieprocedure voor onderwijspersoneelsleden door minister van Onderwijs Weyts 

gelanceerd. In dit artikel willen wij de vernieuwde evaluatieprocedure uitvoerig toelichten.
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ONDERWIJS

De gevolgen van afstandsonderwijs 

Er wordt gewerkt aan noodopvang, aan de or-
ganisatie van afstandsleren en de versprei-
ding van ICT-materiaal. Maar er is nog veel 

werk te doen en het is hoogtijd om een strategie 
voor de middellange termijn uit te werken, aange-
zien de coronatoestand op onderwijskundig vlak 
nog niet uitgedoofd zal zijn. De impact van corona 
op de onderwijsloopbaan en de verworven compe-
tenties van leerlingen is nog onduidelijk. Wat we 
met zekerheid kunnen stellen is dat leerlingen uit 
kansarme en allochtone gezinnen disproportioneel 
getroffen zijn. 

Leerachterstand
Ondanks grote inspanningen van de leerkrachten 
zorgt de coronatoestand voor chaos, namelijk een 
gebrek aan coördinatie in de planning van leer-
activiteiten en taken en het gebruik van uiteenlo-
pende software voor afstandsleren maken het de 

leerkrachten niet gemakkelijk. Het gaat niet alleen 
om een probleem van materiële uitrusting, maar 
evenzeer om het ontbreken van ondersteuning.
De opdracht om de leerachterstand weg te werken 
is niet voor alle scholen een evidentie! De leer-
krachten hebben zich als duizendpoten geweerd 
om leerlingen op te vangen (ook tijdens de va-
kantieperiode), zichzelf bij te scholen, ouders en 
leerlingen te contacteren en online lessen voor te 
bereiden. Gelukkig hebben ook hogescholen hun 
stagiairs ter beschikking gesteld. 

Voor de leerkrachten zelf was de omslag naar af-
standsonderwijs een enorme uitdaging. Ook al zijn 
de meesten reeds vertrouwd met het gebruik van 
leerplatforms, toch vergt afstandsonderwijs veel 
meer dan het posten van opdrachten op Smart-
school. Zowel het Ministerie als de pedagogische 
begeleidingsdiensten van de koepels hebben op 

zeer korte tijd allerlei instrumenten en ondersteu-
ning aangereikt om de sprong naar afstandsonder-
wijs te helpen creëren. Ook uitgeverijen hebben 
zich genereus opgesteld met allerlei gratis lessen-
pakketten. Uiteraard vergt al dat afstandsleren ook 
infrastructuur en uitrusting, zowel bij de leerplat-
formen als in scholen en bij leerlingen thuis. 

Troef voor de toekomst
Flexibele overgangen tussen fysiek en afstandson-
derwijs moeten voorzien worden. De gedwongen 
invoering van afstandsleren moet omgezet worden 
tot een troef voor de toekomst. Er zal voortdurend 
aan deze kloof moet worden gewerkt en dat ver-
eist een vernieuwende pedagogische aanpak voor 
(minstens) de komende twee jaar. Het recept is 
eenvoudig, de bereiding iets minder: schep een 
krachtige en uitdagende leeromgeving, onderschat 
de leerlingen niet en investeer in extra personeel 
(inclusief vrijwilligers) en werkingsmiddelen. Af-
standsleren geeft natuurlijk niet alleen problemen, 
het creëert ook enorme mogelijkheden. Zo kan je 
met collega’s vakleerkrachten samen lespakketten 
ontwikkelen die jaren meegaan en in verschillen-
de klassen gebruikt worden. Je kan met digitale 
media makkelijker differentiëren met oefeningen, 
opdrachten verbeteren en leerlingen kunnen mak-
kelijker herhalen wat ze niet begrijpen.

Elk kind heeft recht op onderwijssucces en sociaal 
achtergestelde groepen hebben recht op extra on-
dersteuning. We hebben nood aan differentiatie, 
regelmatige evaluatie, bijsturing van trajecten en 
multidisciplinaire ondersteuningsteams die ook 
het gezin begeleiden. Duurder op korte termijn, 
maar veel effectiever en goedkoper op de lange 
termijn omdat het zittenblijven of een eventuele 
verwijzing naar buitengewoon onderwijs zware ge-
volgen heeft.  

Sabine HUYBRECHT
Secretaris VSOA-Onderwijs

De coronacrisis is, zowel voor het onderwijs als voor de samenleving een ingrijpende gebeurtenis. Wereldwijd zitten 

leerlingen met een achterstand in hun schoolloopbaan. Momenteel wordt stilaan gedacht aan het economische herstel. 

Maar wat de onderwijsaspecten betreft, staan we nog maar aan het beginpunt. 

“Hoe gaat de overheid de komende jaren er mee om en 
wat is een haalbare kaart voor onze leerkrachten?”
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