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EDITO

2022: het jaar van
de grote verwachtingen

Het jaar 2021 was voor iedereen moeilijk: 
ons geduld en ons weerstandsvermo-
gen werden zwaar op proef gesteld. 

2022 staat echter vol hoop en verwachtingen, 
ook binnen de overheidssectoren. 

Veel personeelsleden van de overheidssectoren 
kijken met ongeduld uit naar 2022. Hun lijst met 
verwachtingen is lang: investering in menselijke 
en budgettaire middelen in de overheidsdien-
sten; loonopwaardering voor het zorgpersoneel, 
baremaopschaling voor het politiepersoneel, 
financiering van de hulpverleningszones, loon-
opwaardering voor het personeel in het federaal 
openbaar ambt, evenals de erkenning en her-
waardering van alle sectoren die sinds meerdere 
jaren een afwachtende houding aannemen.   

We zullen zien of de resultaten aan onze verwach-
tingen beantwoorden.

Op intersectoraal niveau verwacht het VSOA van 
onze regeringen dat het intersectoraal akkoord 
concreet wordt; het laatste dateert van 2008! Het 
is nu meer dan de tijd dat onze leidinggevenden 
zich echt gaan bekommeren om het personeel 
van het Openbaar Ambt en niet alleen tijdens cri-
sismomenten, om daarna weer alles te vergeten.

In dit nummer van Argument geven we een over-
zicht van het pensioendossier, de stand van zaken 
inzake de vaccinatieverplichting en de vooruit-
gang in de onderhandelingen binnen het sector-
comité politie.

Ten slotte is 2022 het jaar van het 50-jarig be-
staan van onze vakorganisatie en indien de sani-
taire omstandigheden het ons toelaten, zal dat 
evenement met een congres gevierd worden. 
Laten we onze vingers kruisen en op 10 juni af-

spreken voor dat evenement. 

Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor jullie da-
gelijkse steun tijdens deze bijzonder moeilijke en 
angstwekkende periode. We blijven ons inzetten 
om jullie belangen te verdedigen. 

Mijn allerbeste wensen voor 2022, voor jullie en 

al degene die jullie liefhebben.

Zorg goed voor uzelf en laten we ook voor de  
anderen goed zorgen.   

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA

“Ik wil jullie bedanken voor de dagelijkse steun tijdens 
deze moeilijke en angstwekkende periode.”
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ACTUALITEIT

Het regeerakkoord geeft minister van Pensioenen, Karine Lalieux (PS), de opdracht een hervorming voor te stellen om de 

statuten van ambtenaren/ loontrekkenden/zelfstandigen te laten convergeren met het oog op duurzaamheid en houdbaarheid 

van onze eerste pensioenpijler. Deze eerste pijler is het wettelijk pensioen dat steunt op de solidariteit tussen generaties. Maar 

het regeerakkoord spreekt nergens nog over zware beroepen. Dat is op zijn minst verontrustend. Laten we kort overlopen wat 

we van die hervorming nu al weten en wat het VSOA hieruit concludeert. 

Wat weten we nu? Een kort overzicht

Een belangrijke maatregel in deze hervorming is de geleidelijke 
verhoging van het minimumpensioen naar 1.500 euro netto, met 
een verstrenging van de toegangsvoorwaarden. Dat bedrag zou 

in 2024 moeten bereikt worden.  Van deze maatregel genieten 700.000 
mensen, dixit Karine Lalieux, met een kostprijs van 1,2 miljard euro. 

Buitenspel
Een verhoging van het minimumpensioen wilde vooral het pensioenbe-
drag van vrouwen verhogen. Maar, om recht te hebben op het minimum-
pensioen, moet een loopbaan van 45 jaar kunnen voorgelegd worden. 
En dat is precies wat vrouwen buitenspel zet, tenzij een corrigerende 
maatregel de niet gepresteerde jaren compenseert. 

De onderhandelingen met haar regeringspartners over de andere pen-
sioenmaatregelen vat ze hopelijk begin 2022 aan. 

De wettelijke pensioenleeftijd blijft evenwel ongewijzigd, in strijd met wat 
haar partij tijdens de verkiezingen beloofde. Ze zou echter het pensioen 
vanaf 60 jaar toegankelijk willen maken voor wie een loopbaan van 42 
jaar op de teller heeft. Weinig mensen zullen er in werkelijkheid van kun-
nen genieten. Ze stelt een stimulans voor onder de vorm van een met 2 
euro bruto/gepresteerde dag gelijk te stellen pensioenbonus. 

Ten slotte zal ze het dossier, na de politieke arbitrages, onderhandelen 
met de sociale partners. Daar zal gepraat worden over de verhoging van 
de vervangingsratio die, voor ons ambtenaren, meer dan 75% zou be-
dragen, daar waar de private en onafhankelijke sectoren nog ver achter 
blijven.  Ze stelt de veralgemening van het aanvullend pensioen (tweede 
pijler) voor in alle sectoren, met een minimumbijdrage van 3% op het 
loon. Haar pensioenontwerp voorziet de oprichting van een commissie 
om gelijkwaardigheid voor vrouwen te verzekeren, het VSOA staat daar 
100% achter. 

Wat in dit ontwerp ontbreekt is het dossier van de zware beroepen. De 
verwachtingen van de betrokken werknemers blijven onbeantwoord. 
Het VSOA heeft op deze nagel geklopt tijdens elke ontmoeting die we 
hadden met de minister van Pensioenen en met de vertegenwoordigers 
van de premier. 

Dat kost allemaal geld, alhoewel de Minister budgettaire neutraliteit 
waarborgt. Valt nog te bezien.

Laten we enkele hoofdstukken uit die hervorming samen overlopen. 
• Minimumpensioen van 1.500 euro netto (eind 2024), mits een loopbaan 

van 45 jaar. De begunstigden zouden volgens de minister grotendeels 
vrouwen zijn. Die hebben momenteel een gemiddelde loopbaan van 37 
jaar. Daar moet in een correctie voorzien worden, met de budgettaire ge-

Hervorming van de pensioenen
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ACTUALITEIT

volgen die daaruit voortvloeien. We zijn benieuwd welk standpunt haar 
regeringspartners daarover innemen.  

• Vervroegd pensioen op 60 jaar na een loopbaan van 42 jaar. Het voor-
deel is dat men terugkeert naar een systeem dat langere loopbanen 
beloont, die vaak gebonden zijn aan zware beroepen, maar dan zonder 
compensatie van de realiteit gelinkt aan de penibiliteit van sommige 
functies. Opnieuw dezelfde vaststelling als in het vorig punt, de meeste 
vrouwen halen geen loopbaan van 42 jaar. Voor dit voorstel werd al een 
tegenvoorstel gedaan door een partij van de meerderheid (CD&V). Die 
stelt een mogelijk vertrek voor tussen 62 en 67 jaar (vanaf 2030) naar 
keuze van de werknemer.

• Veralgemening van het aanvullend pensioen ter hoogte van 3% op het 
brutoloon. Hier kunnen de werkgevers en de zelfstandigen die tweede 
pijler opbouwen. Maar de ambtenaren hebben daar geen recht op. Po-
sitief is dat ook vrouwen daarvan kunnen genieten, ze moeten evenwel 
ook een waardig wettelijk pensioen kunnen genieten. Die maatregel 
heeft een grote kans om aanvaard te worden, hij staat ook in het re-
geerakkoord. 

• Convergentie van de statuten ambtenaren/loontrekkenden/zelfstandi-
gen. Het zou een goed idee zijn als men naar boven harmoniseert! Dat 
is spijtig genoeg om financieringsredenen niet het geval. De hoogte 
van de ambtenarenpensioenen worden altijd in een ongunstig daglicht 
geplaatst en er wordt om meer solidariteit gevraagd tussen de verschil-
lende pensioenstelsels. 

Men moet weten waarover precies gesproken wordt. Worden de speci-
fieke extra legale pensioenstelsels voor zelfstandigen, die, het weze ter-
loops aangehaald, maatregelen tot fiscale optimalisatie genieten, mee 
opgenomen? Ter herinnering: de ambtenaren genieten geen aanvullend 
pensioen en de heffing op het bedrag gebeurt met progressieve belas-
tingvoeten. 
Een ander punt waarmee moet rekening gehouden worden: de sociale bij-
dragen van de zelfstandigen vertegenwoordigen 36% van de financiering, 
de rest, namelijk 64%, valt ten laste van de overheidsfinanciën. Voor de loon- 
trekkenden belopen de sociale bijdragen 62%. 
Indien men dus naar één systeem wil gaan, moeten de bijdragen van de 
zelfstandigen volgen, zo niet zal de uitbetaling van hun pensioenen door 
de loontrekkenden en de ambtenaren gebeuren. Solidariteit?

Onze conclusies 
Deze hervorming spreekt niet meer over zware beroepen, noch over 
penibiliteit. Dat staat overigens ook niet in het regeerakkoord. De minis-
ter heeft het over convergentie van de pensioenstelsels, wat moeilijk of 
zelfs onmogelijk zal kunnen gehaald worden, omwille van de verschil-
lende sociale bijdragen in de drie stelsels. 

Positief is dat eindelijk de problematiek van de aan de vrouwen toege-
kende pensioenen erkend wordt en dat vrouwen moeilijk een volledige 
loopbaan kunnen hebben. Dit is trouwens één van de voornaamste eisen 
van het VSOA. 

Ook een gunstige zaak is de bewustwording van het feit dat om tegen ar-
moede te strijden, het nodig is dat onze ouderen een waardig pensioen 
genieten. Bij het VSOA is het onze overtuiging dat een netto pensioen 
van 1.500 euro een stap in de goede richting is. Sommigen menen dat 
een waardig pensioen 1.800 euro bedraagt, zeker gelet op de stijging 
van de levensduurte in het algemeen, en van de energie in het bijzonder.  

Houdbaarheid
Ten slotte, een woordje over de financiële houdbaarheid van de pensi-
oenstelsels. 

We blijven ervan overtuigd dat zonder een herziening van de financie-
ringsmethodes onze pensioenen met de tijd niet meer betaalbaar zullen 
zijn. Een andere financieringsbron dan enkel het bijdragensysteem moet 
aangeboord worden. Die eis heeft het VSOA eerder al aan de vorige mi-
nister van Pensioenen voorgelegd, maar zonder succes. Het is meer dan 
tijd dat dit probleem wordt opgelost vóór de hervorming van het hele 
pensioenensysteem: anders heeft elke hervorming als logisch gevolg 
een vermindering van de ontvangen pensioenen, in strijd met de duide-
lijke wil van de minister om aan eenieder een waardig pensioen te geven.  

Het ganse gewicht van het geheel van de verschillende pensioenstelsels 
op de schouders van de werknemers laten rusten is niet langer de op-
lossing voor een solidaire samenleving, die deze naam waardig wil zijn. 
Er is politieke moed nodig om de balans in die zin te laten doorslaan en 
het VSOA is bereid om daartoe bij te dragen. 

Dit wordt zeker en vast vervolgd… 
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Vaccinatieplicht,
een heet hangijzer!

Laat het duidelijk wezen: VSOA is absoluut 
voorstander van vaccinatie tegen het co-
ronavirus. VSOA is voor sensibilisering, 

maar is genuanceerd als een deel van de bevol-
king, nl. het zorgpersoneel, verplicht moet ge-
vaccineerd worden. 

Tegen sancties
VSOA is tegen de sancties bij niet vaccinatie van 
het zorgpersoneel. Het is zo dat wie op 1 april 
2022 niet gevaccineerd is, zal worden ontslagen 
of zijn arbeidsovereenkomst geschorst zal zien. 

Een regionale actiedag op 7 december in Brussel 
en Wallonië en dito stakingsaanzegging waren 
alvast het eerste resultaat. Het beroepsverbod 
zal de schaarste in de zorgsector bovendien ver-
der aanscherpen en de nu al ondraaglijke werk-
druk nog verder verhogen. Is dat het respect dat 
de zorgverleners verdienen? 

Geen respect voor Comité A!
Het gehele zorgpersoneel moet dus tegen 1 
april 2022 verplicht gevaccineerd worden. Dat 
besliste het Overlegcomité al op 20 augustus 
2021 voor private, publieke en zelfstandige 
zorgverstrekkers. De ministerraad van 19 no-
vember 2021 keurde vervolgens een wets-
ontwerp over deze verplichting goed. Het ge-
nuanceerd gezamenlijk advies van de sociale 
overheidspartners in Comité A van 21 oktober 
legde de Ministerraad daarbij rustig naast zich 
neer.    

De Raad van State moest zich, bij het ter per-
se gaan van Argument, nog uitspreken over dit 
ontwerp van wet. 

De overheid miskent de bevoegdheid van de 
evenknie van de NAR in het openbaar ambt, 
het Comité A. Immers, hoewel verschillende 

overheden betrokken zijn (federaal, overheids-
bedrijven, lokale en regionale besturen en am-
bulanciers) legde de overheid de ontwerpwet 
wetens en willen niet voor aan ons onderhan-
delingscomité, terwijl dat wel de bevoegdheid 
is van dit Comité A. 

Negatief advies
De onderliggende onderhandelingscomités B 
(federaal personeel) en C (lokaal en regionaal 
personeel) moesten zich wel buigen over de 
uitvoeringsbesluiten (rondzendbrieven, …), van 
deze toen-nog-niet-bestaande wet met als argu-
ment dat het snel moet gaan en dat er termijnen 
te respecteren zijn. 

VSOA gaf in die Comités een voorlopig - de wet is 
immers onbestaand - maar wel negatief advies 
en stelde vragen die onbeantwoord bleven:

• Aantal gevaccineerden en niet-gevaccineer-
den en de verdeling ervan over de verschil-
lende overheidsdiensten ? 

• Is dienstverlening mogelijk in geval van 
rampscenario’s van niet vaccinatie? Wie 
neemt de verantwoordelijkheid bij daaruit 
volgende onvoldoende medische dienstver-
lening? Werden risicoanalyses opgesteld in 
verband met de verplichte vaccinatie van het 
zorgpersoneel? 

• Waarom bewandelt de overheid geen andere 
kanalen dan ontslag, zoals mobiliteit, aange-
past werk en disponibiliteit?

• Welke zekerheid is er dat geen vrijwillige 
werkloosheidsboete opgelegd wordt bij ont-
slag wegens niet vaccinatie? 

Een dossier dat zeker onder onze aandacht blijft! 
 

Sinds de vaccinatieplicht voor personeel in de zorgsector op tafel kwam, woeden hevige discussies over de prikplicht. Iedereen 

heeft er wel een mening over of heeft er vragen bij. Is dat niet in strijd met de mensenrechten? Gaat de overheid nu werkelijk 

‘de helden’ straffen en zorgpersoneel ontslaan als het zich niet laat vaccineren? Begrijpe wie begrijpe kan. 

©
 B

el
ga

im
ag

e -
 L

AU
RI

E 
DI

EF
FE

M
BA

CQ



6 VSOA argument januari 2022 januari 2022 VSOA argument  7

COMITÉ B

In het luik overheid en ambtenarenzaken 
van het regeerakkoord legde de regering 
de nadruk op rationaliseren, harmoniseren, 

vereenvoudigen, digitaliseren… Tegelijk wil men 
streven naar een modern en competentiegericht 
personeelsbeleid dat werknemers meer oplei-
dings- en ontwikkelingskansen biedt. Het moet 
de overheid toelaten sneller en wendbaarder 
adequate profielen te werven om haar kerntaken 
te vervullen. Daarbij wordt de mobiliteit binnen 
de federale overheid gefaciliteerd.

De woorden rationalisering, harmoniseren en 
makkelijk en wendbaar personeel aanwerven 
deden ons alvast de wenkbrauwen fronsen.

De eerste gesprekken met de nieuwe minister 
van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, 

Petra De Sutter (Groen!), waren constructief 
en het belang van en respect voor de sociale 
dialoog werden benadrukt.

Een sectoraal akkoord
In februari 2021 nodigde minister De Sutter 
ons uit onze verwachtingen te bezorgen en 
kondigde ze aan tegen midden 2021 een sec-
toraal akkoord te willen afsluiten. De represen-
tatieve syndicale organisaties bezorgden hun 
eisenbundel aan de minister.
In mei en juni van dit jaar hadden wij intensie-
ve gesprekken en werden er voor een aanzien-
lijk aantal aspecten heel concrete voorstellen 
geformuleerd, onder andere over de einde-
jaarspremie en maaltijdcheques. Sindsdien 
is het inzake de onderhandelingen over een 
sectoraal akkoord windstil.

Waardering 
Enige tekenen van waardering voor het gele-
verde werk tijdens de COVID-crisis zijn er niet.
Integendeel, de werkdruk verhoogt almaar als 
gevolg van een steeds krapper wordende per-
soneelsbezetting. Dit als gevolg van blijvende 
lineaire besparingen en een afbouw van perso-
neelsbudgetten. Op veel diensten is de situatie 
stilaan onhoudbaar, wat zijn weerslag heeft op 
de openbare dienstverlening.

Premies voor de essentiële sectoren binnen 
het Openbaar Ambt die op het terrein actief 
bleven, kwamen er niet. In tegenstelling tot de 
private sector werd zelfs aan de gezondheids-
zorgbeoefenaars binnen het federaal openbaar 
ambt niets toegekend.

Het is 1 oktober 2020, een nieuwe regering en een ambitieus regeerakkoord zijn eindelijk een feit. “Zou deze nieuwe start 

ook nieuwe kansen bieden voor de openbare sector?” vroegen we ons luidop af. Wij zijn nu ruim een jaar verder, tijd om een 

tussentijdse balans op te maken.

Weinig respect voor telewerk
Wat kunnen we nog verwachten van het Openbaar Ambt?
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COMITÉ B

Telewerkkosten
Tot december 2020 werden aan de telewerker 
enkel communicatiekosten terugbetaald ten 
bedrage van maximaal 20 euro per maand. 
Sommige federale diensten beperkten de ver-
goeding tot één euro per telewerkdag. Andere 
diensten betaalden hun telewerkers het forfai-
taire maximum van 20 euro.
Als coronasteunmaatregel werd vanaf januari 
2021 een aanvullende forfaitaire kantoorver-
goeding van 20 euro per maand voorzien. Voor 
de periodes van verplicht telewerk in 2020 
werd niets extra voorzien.
Deze aanvullende kantoorvergoeding werd 
omwille van budgettaire overwegingen eind 
september 2021 stopgezet. Nochtans gaven 
meerdere federale diensten aan ook voor de 
maanden oktober, november en december 
2021 de aanvullende telewerkvergoeding 
van 20 euro te kunnen betalen door hiervoor 
de onderbenutting van andere budgetten te 
gebruiken. Alleen ontbreekt het akkoord aan 
politieke zijde.

In vergelijking met de private sector waar bo-
venop de 20 euro communicatiekosten tot 
129,48 euro mag worden betaald – als coro-
namaatregel tijdelijk verhoogd tot 144,31 euro 
per maand – was deze 20 euro een peulschil. 
Dat de federale personeelsleden die tijdens de 
gehele coronapandemie mee het land draaien-
de hielden en dit nu nog steeds vanuit telewerk 
blijven doen, een onkostenvergoeding voor 
telewerkkosten krijgen die slechts een fractie 
van hun werkelijke kosten dekt, getuigt van 
weinig respect voor het werk dat deze telewer-
kers, vaak in niet-evidente omstandigheden, 
verrichten.

Beterschap voor 2022
In de begroting is er budget voorzien om vanaf 
1 januari 2022 aan alle personeelsleden die 
minstens 4 dagen per maand telewerken 30 
euro voor kantoorkosten te betalen, bovenop 
de vergoeding voor communicatiekosten van 
20 euro. Dit is dus 10 euro extra ten opzichte 
van de vergoeding die tot september 2021 kon 
worden betaald. Voor een personeelslid dat op 
de maand slechts 4 dagen telewerkt, is een 
totale vergoeding van 50 euro redelijk. Met de 
huidige energieprijzen volstaat dit bedrag ech-
ter niet voor personeelsleden die meer dan de 
helft van de maand van thuis werken. De vaste 
en extra kosten gegenereerd door telewerk 

lopen aanzienlijk hoger op waardoor veel tele-
werken financieel nadelig is. De telewerkver-
goeding moet worden opgetrokken tot een be-
drag dat vergelijkbaar is met wat in de private 
sector onder fiscale en sociale vrijstelling mag 
worden toegekend. De budgettaire overwegin-
gen wegen niet op tegen de besparingen door 
de overheidsdiensten op operationele kosten 
en verplaatsingskosten tussen de woonplaats 
en de werkplaats. Deze onderbenutting van 
het budget overschrijdt ruimschoots het beno-
digde budget voor het toekennen van een bil-
lijke onkostenvergoeding voor telewerkkosten. 
Dat voor fiscale en sociale zaken een forfaitaire 
onkostenvergoeding wordt aanvaard die een 
veelvoud bedraagt, maakt dat de federale per-
soneelsleden de aalmoes die zij krijgen, niet 
enkel als niet-respectvol, maar tevens als dis-
criminerend ervaren.

Herziening barema’s
De laatste baremaverhogingen dateren van de 
Copernicushervorming, bijna 20 jaar geleden, 
terwijl de werkdruk voor de ambtenaar almaar 
toeneemt. Bij de Copernicushervorming in 
2002 werd vooropgesteld de federale wedde-
schalen af te stemmen op een marktconforme 
verloning in de private sector. Sinds 2002 wer-
den de federale wedden enkel verhoogd door 
de automatische indexatie en zelfs niet volle-
dig, gezien er een indexsprong werd genomen 
en er werd gesleuteld aan de gezondheidsin-
dex. De koopkracht van de federale ambtenaar 
is er dus globaal gezien op achteruitgegaan. 
Vooral de laagst bezoldigde personeelsleden 
zijn hiervan de dupe.

In de private sector waren er via de loonnorm 
sinds 2003 meerdere procentuele verhogingen 
mogelijk.
Bij de militairen zijn er reeds concrete toezeg-
gingen voor een loonsverhoging en ook voor 
de politie staat dit op de agenda.

Om ook de koopkracht van de federale perso-
neelsleden te versterken is het noodzakelijk 
een initiatief te nemen.
Tot op heden is de regering niet bereid hiervoor 
enige inspanning te doen.

Volwaardige 13de maand
Het VSOA vraagt de toekenning van een vol-
waardige eindejaarstoelage voor alle perso-
neelsleden. Reeds meer dan 10 jaar terug 

werden hierover politieke beloftes gedaan die 
echter nooit werden gerealiseerd.
Reeds in het sectoraal akkoord 2007-2008 
werd afgesproken om de eindejaarstoelage 
trapsgewijs te verhogen tot een volwaardige 
13de maand. Een eerste stap werd toen gezet. 
Na 2009 kwam er geen enkele verhoging meer.

Tijdens de besprekingen over het sectoraal 
akkoord werden concrete voorstellen gefor-
muleerd om de eindejaarstoelage geleidelijk 
omhoog te trekken, eerst voor de niveaus D en 
C en vervolgens voor de niveaus B en A.

De regering besliste echter bij de begro-
tingsopmaak dat er hiervoor geen middelen 
worden toegekend.

Maaltijdcheques
De toekenning van maaltijdcheques én het 
behoud van de bedrijfsrestaurants in eigen 
beheer zijn perfect te combineren. In Vlaande-
ren blijkt dat dubbele systeem immers goed te 
werken.
De militairen en ook de burgers in het leger 
krijgen vanaf volgend jaar maaltijdcheques van 
6 euro per dag. Bij de politiediensten staat het 
toekennen van maaltijdcheques eveneens in 
2022 op de agenda.

Het federale personeel kan niet achterblijven. 
De regering is tot nu toe echter niet bereid om 
de nodige budgettaire middelen vrij te maken.

Deconnectie
Alhoewel dit ontegensprekelijk verband houdt 
met andere aspecten, werd de problematiek 
van de deconnectie losstaand van het secto-
raal akkoord, op de agenda geplaatst.

Vanaf 1 februari 2022 zal een bepaling aan 
het Statuut worden toegevoegd die tot doel 
heeft een bijkomende garantie te voorzien 
voor medewerkers zodat zij tijdens hun vrije 
tijd enkel kunnen worden gestoord voor uit-
zonderlijke en onvoorziene werk-gerelateerde 
zaken die niet kunnen wachten tot de volgen-
de arbeidsperiode. 
Er zal binnen elke federale dienst hierover ook 
regelmatig een overleg moeten worden geor-
ganiseerd.

Samen met de invoering van deze reglemen-
taire bepaling zal ook een omzendbief worden 
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COMITÉ B

gepubliceerd om het verplichte overleg te be-
geleiden en waarin een aantal aspecten rond 
de organisatie van de arbeidstijd in herinnering 
worden gebracht.

Evaluatie
Ook voor het hervormen van de evaluatie werd 
niet gewacht op een sectoraal akkoord.
In de loop van 2022 zal het nieuw evaluatiesys-
teem “Symfonie” worden ingevoerd.

De evaluatiecyclus wordt vereenvoudigd en de 
link met de geldelijke loopbaan verdwijnt. On-
afhankelijk van de evaluatie zal iedereen van de 
eerste weddeschaal naar de tweede overgaan 
na 3 jaar en naar de volgende weddeschalen 
na 6 jaar of 5 jaar voor het niveau A.

Het nieuwe systeem gaat samen met de invoe-
ring van een open feedbackcultuur, gericht op 
het geven van permanente feedback, al dan 
niet geformaliseerd.

Indien er geen bijzondere verbeterpunten zijn, 
zal er slechts één formeel jaarlijks gesprek 
moeten plaatsvinden.
Indien er wel verbeterpunten zijn, kan aan het 
personeelslid een remediëringstraject worden 
voorgesteld, tijdens hetwelke er versterkte op-
volging en begeleiding wordt voorzien.

Enkel de vermelding ‘onvoldoende’ blijft be-
staan. Door het wegvallen van de variatie aan 
vermeldingen bestaat – zeker in deze situaties 
waar de relatie tussen evaluator en personeels-
lid gespannen is – het risico dat reeds bij het 
minste functioneringsprobleem wordt overge-
gaan tot formele functioneringsgesprekken en 
remediëring, eerder dan gebruik te maken van 
de informele niet-gereglementeerde construc-
tieve feedback. Ook voor de stagiair bestaat het 
risico dat er veel vlugger een ‘onvoldoende’ 
wordt toegekend.

Het geformaliseerde luik omvat hoofdzakelijk 
een niet-constructief traject waarbij de nega-
tieve elementen worden beschreven en, zelfs 
zonder de onderliggende oorzaken te onder-
zoeken of aan te pakken, op korte termijn kan 
worden overgegaan tot opeenvolgende functi-
oneringsgesprekken en remediëringstrajecten 
die heel snel kunnen resulteren in een ontslag.
De formalisering ontbreekt voor een cruci-
aal luik dat er op gericht zou moeten zijn het 

personeelslid bij problemen via een positieve 
benadering te begeleiden in zijn professione-
le ontwikkeling en eventueel de mogelijkheid 
te bieden zich vrijwillig te heroriënteren onder 
een andere hiërarchische meerdere en / of in 
een andere functie.

De teksten zijn nog niet gepubliceerd en moge-
lijk komen er nog wijzigingen.

Brugdagen
In het kader van de besprekingen rond het 
sectoraal akkoord werd vooropgesteld om de 
regeling rond de brugdagen te verankeren in 
het verlofbesluit. De fiche voorzag dat brugda-
gen vanaf 1 januari 2022 automatisch zouden 
worden toegekend voor elke maandag vooraf-
gaand aan een wettelijke feestdag en elke vrij-
dag volgend op een wettelijke feestdag. Voor 
de reglementaire feestdagen (2 november, 15 
november en 26 december) zou niet automa-
tisch een brugdag worden toegekend, maar 
zou de minister nog steeds de mogelijkheid 
hebben om toch dit initiatief te nemen.
Tot op heden werd dit automatisme echter niet 
gerealiseerd

De minister nam wel het initiatief om voor 
2022 de brugdagen via omzendbrief toe te 
kennen. Er worden 3 dagen dienstvrijstelling 
voorzien op vrijdag 27 mei 2022, vrijdag 22 
juli 2022 en maandag 31 oktober 2022 om de 
brug te maken met respectievelijk O.H. Hemel-
vaart (26 mei), de nationale feestdag (21 juli) 
en Allerheiligen (1 november).

Voor het feest van de Dynastie, op dinsdag 15 
november 2022, wordt geen brugdag voorzien.

Wij blijven hopen
Tot nu toonde de regering geen bereidheid om 
de nodige budgettaire middelen vrij te maken 
voor de belangrijke punten uit onze eisenbun-
dels die de koopkracht van de ambtenaren ver-
sterken.

Concreet eisen wij het volgende:
• een herwaardering van de weddeschalen; 
• een volwaardige 13de maand; 
• het invoeren van de maaltijdcheques.

Wij zijn er ons bewust van dat de gezondheids-
crisis de budgettaire evenwichtsoefening er 
niet eenvoudiger op maakt. De openbare sec-

tor mag echter niet het kind van de rekening 
worden, zoals maar al te vaak gebeurde in het 
verleden.

Om onze eisen kracht bij te zetten en met het 
oog op de begrotingscontrole die is voorzien 
in februari 2022, diende het gemeenschappe-
lijk vakbondsfront ACV-VSOA op 22 december 
2021 voor het volledig federaal openbaar ambt 
een stakings- en actieaanzegging in die zal in-
gaan vanaf 14 januari 2022 om 22uur en dit 
voor onbepaalde tijd.

De ACOD heeft zich voorlopig niet achter de 
stakingsaanzegging geschaard. Hun vertegen-
woordigers hebben er blijkbaar vertrouwen in 
en willen minister De Sutter er alle kansen toe 
geven om de budgettaire mogelijkheden te 
bekijken, maar als in februari het signaal komt 
dat er helemaal geen geld beschikbaar is, dan 
is het een ander verhaal, zo stellen zij.

Uiteraard zal ook het VSOA minister De Sutter 
deze kansen geven. Het VSOA en ACV kozen 
er bewust voor een duidelijk signaal te geven 
vóór de begrotingscontrole en vooraleer het te 
laat is. Met dit signaal willen wij in de eerste 
plaats de minister steun geven om haar dos-
siers voor het Openbaar Ambt te verdedigen bij 
haar partners binnen de regering. Wij hopen 
op een positief resultaat. Indien minister De 
Sutter geen gehoor krijgt, zullen we niet aarze-
len onze steun te verhogen door daadwerkelijk 
actie te voeren.
Wij verwachten van de minister van Openbaar 
Ambt en van de regering voor 2022 een daad-
werkelijke herwaardering van de openbare 
sector ! 

Stefaan SLAGHMUYLDER
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën
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FGGA

Voorzitter van de federale sectoren bij VSOA-FGGA Marc De Vos gaat op 1 februari 2022 met pensioen. Meer tijd voor zijn 

passie, het bestuderen van de wereld van de bijen, reizen en, naar het voorbeeld van de afgezwaaide Duitse kanselier Angela 

Merkel, veel lezen en uitrusten. Tijdens het teamsinterview zien we inderdaad op de achtergrond van Marc niets dan boeken. 

Genoeg boeken om Marc nog een tijdje zoet te houden. Verder zal hij de bijtjes volgen, de wilde bijtjes dan, want Marc koestert 

een bijzondere interesse voor alle wilde bijensoorten. Ze leren ons veel over de opwarming van de aarde en het klimaat, zegt 

hij. Een andere passie van bioloog Marc De Vos. 

“Er is haast geen geld meer voor
de overheidssector”

Marc De Vos begon in 1999 als afge-
studeerd bioloog bij de Federale 
Overheid in de administratie van 

de sociale inspectie, nu de Rijksdienst Socia-
le Zekerheid (RSZ). Kort daarna kwam hij bij 
het VSOA terecht. Marc maakte kennis met het 

VSOA via zijn zus die al eerder lid was. In 2010 
werd hij federaal secretaris voor de sectoren 
volksgezondheid, sociale zekerheid, werkge-
legenheid, arbeid en sociaal overleg (WASO), 
economie… . Hij heeft bij zijn pensionering 
op 1 februari 2022 dus behoorlijk wat kilo-

meters op zijn teller staan. In 2018 werd een 
overkoepelend orgaan opgericht binnen FGGA 
waarin alle federale sectoren, uitgezonderd 
financiën, vertegenwoordigd zijn. En waarvan 
hij unaniem verkozen werd als voorzitter. Cé-
leste-Daphnée Kanuma zal hem opvolgen in 

Interview met (de bijna gepensioneerde) Marc De Vos,
voorzitter van de federale sectoren bij VSOA-FGGA:
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de job van federaal secretaris. In januari 2022 
zijn er dan voorzittersverkiezingen van de Fe-
derale sector om een opvolger/opvolgster voor 
Marc aan te duiden.

Hoe komt een bioloog bij de overheid terecht? 
Marc De Vos: “Ik deed aan examens mee om-
dat de overheid mij wel interesseerde. Ik kwam 
uit de privésector en wou wel eens weten hoe 
de overheid werkt. Als ik het nu bekijk stel ik 
vast dat de overheid wel eens kritiek krijgt niet 
flexibel te zijn en de doorstroming van de top 
naar beneden, door de grote structuren, moei-
lijk verloopt. Wel, ik kan nu wel zeggen dat dit 
in grote bedrijven nog erger is.”

Marc volgt Comité B, het comité voor de Fe-
derale, de Gemeenschaps- en de Gewestelijke 
Overheidsdiensten. Op welke belangrijke reali-
saties kijkt hij terug? Marc De Vos: “We werken 
in Comité B echt als een team. Het vergaderen 
online met de covidpandemie maakt het na-
tuurlijk wat moeilijker. Ook het vakbondswerk, 
waarvoor je toch best persoonlijk contact hebt 
met je leden, is niet eenvoudig. Ik kijk met ge-
noegen terug op de periode toen het VSOA het 
nieuwe statuut, met de beruchte Codex, heeft 
kunnen tegenhouden. De regering wou toen 
het vast statuut van de ambtenaar schrappen.”

Marc stelt wel een wijziging vast in de manier 
waarop het sociaal overleg verloopt. Marc De 
Vos: “In het Comité B wordt er meer en meer 
gediscussieerd over wetgeving die nog niet 
goedgekeurd is. Ik verwijs naar de wetgeving 
inzake de vaccinatie van gezondheidsmede-
werkers die bij de overheid werken. Dat gaat 
eigenlijk niet, onderhandelen op basis van tek-
sten die nog niet door het federale parlement 
zijn goedgekeurd. Het sociaal overleg mag ze-
ker geen “pro forma”-overleg worden.”

Dode mus
Marc stelt ook vast dat er slechts onderhan-
deld wordt over zaken die zonder al te veel 
uitgeven van geld, kunnen geregeld worden. 
De rest blijft “een dode mus”. Marc De Vos: “Ik 
merk dat Petra De Sutter, de bevoegde federa-
le minister voor het Openbaar Ambt, alleen die 
dossiers eruit pikt die niets kosten. Wij vragen 
dan “show me the money”, maar dan blijft het 
stil. Er is geen geld meer voor investeringen in 
de overheid. Dat wordt het groot probleem van 
de toekomst.”

Maar de minister is toch positief over de amb-
tenaren? Marc De Vos: “Dat is zo. Het telewerk 
is het enige dossier waar we het wél over de 
centen zullen hebben. Er werd 50 euro per 
maand voorgesteld, bovenop de bestaande 
20 euro. Dat is afgezwakt tot 30 euro. Het zijn 
peanuts. Je weet dat de verwarmingskosten 
de pan uitswingen. Dat is een flinke hap in het 
budget van elke thuiswerker. Dat kan zo niet 
verder. De enige die er wel bij vaart, is de over-
heid zelf, want zij moet de leegstaande gebou-
wen niet verwarmen, wat neerkomt op een be-
sparing. Het klopt dat we aangenaam verrast 
waren over de beleidsnota van minister De 
Sutter. Die getuigde van een frisse wind. Maar 
die wind is toch wel wat gaan liggen. Ze zei in 
het begin dat ze de statutaire benoemingen op 
de eerste plaats stelt. Ik stel dan vast dat in 
het Nationaal Orkest van België nog gewerkt 
wordt met de nota van de toenmalige minister 
Reynders waarin stond dat enkel contractue-
len worden aangeworven. Nieuwe statutaire 
benoemingen werden door de minister van 
Begroting niet aanvaard. Dat zegt genoeg.”

Ontoereikende budgetten
Het draait dus allemaal rond “centen”. Als we 
naar de misnoegdheid bij bijvoorbeeld de 
brandweer en de politie kijken, broeit er iets in 
de overheidssector dat misschien wel grotere 
vormen zou kunnen aannemen. Marc De Vos: 
“Dat klopt. De budgetten zijn ontoereikend. 
Bij een dienst die momenteel in de schijn-
werpers staat, de federale onderzoeksinstel-

ling Sciensano, waren de financiële tekorten 
zodanig groot dat er naakte ontslagen op til 
waren. Gelukkig werden nog tijdig budgetten 
vrijgemaakt. Maar neem bijvoorbeeld de in-
specteurs bij het Geneesmiddelenagentschap; 
zij zouden een bureauvergoeding krijgen voor 
thuiswerk. Dat werd niet aanvaard door de In-
spectie van Financiën. Hoe krijg je op die ma-
nier nog goede mensen naar de overheid? Er 
is één lichtpunt; de minister besliste dat inves-
teringskosten voor personeelskosten kunnen 
gebruikt worden. Zo bewaar je de werkzeker-
heid.”

Continuïteit verzekerd
Is het aanwerven van externen een oplossing? 
Marc De Vos: “Ja, maar dat is veel duurder dan 
aanwervingen. ‘Outscourcing’ kan een oplos-
sing op korte termijn zijn. Bij de overheid zijn 
er immers ook ‘knelpuntberoepen’. Ik denk aan 
artsen en ingenieurs. Zij verdienen bovendien 
meer in de privésector.”

Marc heeft al een opvolger voor zijn functie als 
federaal secretaris. Welke boodschap wil hij 
haar meegeven? Marc De Vos: “Ze volgt nu al 
vergaderingen mee om goed voorbereid aan 
de start te verschijnen. Zo is de continuïteit 
verzekerd. Mijn opvolger is jong en ambitieus. 
Ik heb er alle vertrouwen in.” 

Interview: 
Bert CORNELIS
Cindy WILLEM

“Het sociaal overleg
mag geen “pro forma”-

overleg worden.”
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Opfrissing arbeidsreglement

De directie van de Koninklijke Musea voor 
Kunst en Geschiedenis grijpt dit mo-
ment aan om de openingsuren van het 

museum te veranderen. Zij wenst dat het uur 
van sluiting in het weekend en de schoolvakan-
ties wijzigt van 17u00 naar 18u00. 

Familiale impact
Dit voorstel heeft een enorme impact op het 
familiale en sociale leven van sommige perso-

neelsleden (bewakers – onthaal). Met de repre-
sentatieve vakbonden zoeken wij naar oplossin-
gen.

Deze instellingen hangen af van een FOD of van 
een POD (Programmatorische overheidsdien-
sten) een voorbeeld hiervan is het KMI.
De taken van het federaal wetenschapsbeleid 
zijn de voorbereiding, de uitvoering en de eva-
luatie van het federale wetenschapsbeleid in 
opdracht van de federale regering en ter onder-
steuning van de bevoegdheden van de federale 
overheid.
De tien FWI die deel uitmaken van het federaal 
wetenschapsbeleid bewaren, ontwikkelen, be-
studeren en valoriseren al meer dan twee eeu-
wen lang een uitzonderlijk wetenschappelijk, 
artistiek en historisch erfgoed. Hun nationale 
én internationale roeping komt tot uiting via hun 
specifieke opdrachten op het vlak van de weten-
schappelijke dienstverlening, het onderzoek en 

hun bijdrage tot de internationale uitstraling van 
België.

Bezoek eens een museum 

Overkoepelend en gaande van statutaire per-
soneelsleden en contractuele personeelsleden 
zowel in niveau A tot niveau D werken er meer 
dan 2000 personeelsleden bij de FWI.

De musea en sommige FWI zijn qua werkings-
middelen gedeeltelijk afhankelijk van bezoekers.
Een ideetje? Bezoek eens een museum; dit kan 
zowel individueel, in familiekring of in groep.

Het gaat om de volgende instellingen en musea: 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika; Konink-
lijke Musea voor Schone Kunsten van België; 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; 
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
 

FGGA

Momenteel onderhandelt VSOA-FGGA over het arbeidsreglement in de verschillende Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI). 

Het vorige arbeidsreglement dateert van 2014. Het reglement was aan een opfrissing toe, ondermeer inzake het luik telewerk.

Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en Musea

In het spoor van Marc De Vos
Céleste-Daphnée Kanuma, de opvolgster 

van Marc De Vos, was sociaal inspecteur 
bij de RVA en nam als afgevaardigde deel 

aan het basisoverlegcomité en het tussenover-
legcomité.

Ze is nu permanent secretaris voor de federale 
sector: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, 
FOD Beleid & Ondersteuning, Regie der Gebou-
wen, Federale Overheidsdienst Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal Overleg, Instituut voor 
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voed-
selketen en Leefmilieu, Federaal Agentschap 

voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), 
Federaal agentschap voor geneesmiddelen 
en gezondheidsproducten (FAGG), Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, 
Sciensano, FOD Sociale Zekerheid, POD Maat-
schappelijke Integratie, Controledienst Voor de 
Ziekenfondsen (CDZ).
Ze besteedt bijzondere aandacht aan de verde-
diging van collectieve en individuele rechten. 

Ze treedt in functie op 1 februari 2022 en is 
bereikbaar per e-mail 
Celeste-Daphnee.Kanuma@vsoa-g2.eu 
en binnenkort per telefoon. 
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Sociaal Fonds Dokter Warrant
Het Sociaal Fonds Dokter Warrant, opgericht 
in 1968, biedt morele en materiële bijstand 
aan leden die tijdens hun beroepsloopbaan of 
later te kampen hebben met moeilijkheden. U 
kunt lid worden indien u tewerkgesteld bent 
in een Federale-, Gemeenschap- of Gewest 
Administratie. U dient in orde te zijn met uw 
bijdrage bij het VSOA-FGGA als actief perso-
neelslid of als gepensioneerde.

Voordelen
Na één jaar lidmaatschap bij het Sociaal Fonds 
Dokter Warrant, kan u in aanmerking komen 
voor volgende sociale voordelen:
• in geval van hospitalisatie of ernstige ziekte 

kunnen fondsen worden voorgeschoten voor 
de betaling van facturen of medische hono-
raria;

• een lening, met een lage intrest, kan beko-
men worden om het hoofd te bieden aan uit-

zonderlijke financiële problemen;
• gratis juridisch en sociaal advies;
• premies ter gelegenheid van uw huwelijk, 

geboorte in het gezin en bij pensionering of 
overlijden; (bijkomend bij deze toegekend 
door FGGA);

• eenmalige tussenkomst per jaar voor een ver-
blijf in een vakantiecentrum uitgebaat door 
de liberale mutualiteit (Cosmopolite of Liber-
ty te Blankenberge);

• verzekering ‘ongeval’ met overlijdenskapitaal 
voor 5.000 euro toegekend aan de rechtheb-
benden.

• 
Deze tegemoetkomingen zullen enkel toege-
kend worden mits voorlegging van de verant-
woorde bewijsstukken.
De aanvragen tot tussenkomst dienen met de 
nodige bewijsstukken schriftelijk gericht te 
worden aan de maatschappelijke zetel van het 

Fonds Dokter Warrant, Fonteinstraat 15 bus 21 
te 1502 Lembeek. Het dagelijks bestuur zal elke 
gegronde aanvraag onderzoeken en de beslis-
sing kan achteraf niet betwist worden.

Om van de voordelen te kunnen genieten, vol-
staat een bijdrage van 15 euro te storten op het 
rekeningnummer BE 39 0010 3284 8219. 

U dient deze bijdrage jaarlijks te vernieuwen 
vóór 15 december om in aanmerking te komen 
voor het volgende jaar. Uw individuele storting 
geldt als enig bewijs van aansluiting. De ver-
zekeringspolis is nominatief en is geldig van 1 
januari tot 31 december.

Info
Indien u meer informatie wenst, contacteer dan 
Hilde Speliers op 02/274 26 14 van het secreta-
riaat VSOA-FGGA. 

Overbevolking en agressie
Reeds jaren gaan de gevangenissen 

gebukt onder de personeelstekorten. 
De kaders geraken maar niet opge-

vuld. In tijden van pandemie geeft dat extra 
problemen, want ook onder het aanwezige 
personeel geraken mensen in quarantaine 
of besmet. Hierdoor is het tekort op de werk-
vloer schrijnend. 

Maar met deze tekorten stijgt het aantal gede-
tineerden ook nog steeds. De overbevolking 
neemt opnieuw sterk toe, zelfs zo erg dat in de 
meeste instellingen er niet voldoende bedden 
zijn voor het aantal gedetineerden. Gedetineer-
den slapen dan op een matras op de grond. 

Maar ook de pandemie beukt in op onze instel-
lingen. En meestal neemt een besmetting snel 
grotere vormen aan. Dit is dan weer te wijten 
aan het feit dat veel te veel personen moeten 
leven in een veel te kleine ruimte. Soms is het 

zo erg dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië 
gevangenissen in gedeeltelijke of volledige 
lockdown moeten gaan. 

Deze mix van problemen zorgt natuurlijk ook 
voor extra agressie zowel verbaal als fysiek. 
Bijkomend is dat er in vele instellingen nog 
andere specifieke problemen opduiken, zoals 
slechte communicatie, slechte infrastructuur, 
veiligheidsproblemen… Dan krijg je natuurlijk 
de perfecte mix om tot staken gedwongen te 

worden, want de overheid zit met de handen 
in het haar en kan geen oplossingen bieden. 
Vele onderhandelingen leiden tot voorstellen 
die dan weer opnieuw niet worden uitgevoerd. 
Daarom werd recent nog spontaan gestaakt in 
Antwerpen en werd een staking georganiseerd 
in de gevangenissen in Brussel en Wallonië. 

Maar er is ook hoop, want na vele jaren van 
problemen bij de levering van de kledij, werd 
na een jaar onderhandelen uiteindelijk een ak-
koord bereikt om vanaf het jaar 2022 ook dit 
aan te pakken. Na een overleg werd hiervoor 
een protocol gesloten. 

Wij hopen alvast dat het niet zal eindigen zoals 
andere beslissingen die nooit werden uitge-
voerd. 

Eddy DE SMEDT
Permanent secretaris EPI 

Problemen in de gevangenissen geraken niet opgelost

© Belgaimage - NICOLAS MAETERLINCK



14 VSOA argument januari 2022 januari 2022 VSOA argument  15

FINANCIËN

De horrorstory van de shiftvergoeding
Het werken in opeenvolgende ploegen beoogt enkel de diensten waar de werknemers na elkaar op dezelfde werkplek werken. 

En dit volgens een bepaald rooster. Ook gebeurt dit bij toerbeurt en al dan niet continu. Gevolg is wel dat de werknemers over 

een bepaalde periode van dagen of weken op verschillende tijden moeten werken.

De huidige toelage voor werk in opeen-
volgende ploegen werd ingevoerd op 
1 maart 2013 en bestaat uit toeslagen 

bovenop de normale wedde:
• 10% voor personeelsleden die enkel werken 

tijdens de week en geen nachturen verrichtten 
(nachturen zijn uren tussen 22 uur en 6 uur ‘s 
ochtends);

• 15% voor personeelsleden die werken tijdens 
de week en het weekend zonder nachtpresta-
ties;

• 20% voor personeelsleden die werken tijdens 
de week, tijdens het weekend en/of tijdens de 
nachturen;

• 25% als de prestaties enkel tijdens het week-
end en/of tijdens de nachturen geleverd wor-
den.

Het liep fout
Reeds tijdens de onderhandelingen met de re-
presentatieve syndicaten liep het fout.
Er werd ons voorgehouden dat een drieshif-
tensysteem zou worden ingevoerd volgens 
het vaste schema 06u00 tot 14u00; 14u00 tot 
22u00 en 22u00 tot 06u00 en waarbij deze 
shiften bij toerbeurt evenwichtig zouden worden 
verdeeld over alle medewerkers van een dienst.
Op basis van deze urenroosters werd de toelage 
voor onregelmatige prestaties omgezet in een 
toelage voor werk in opeenvolgende ploegen. De 
uitkomst gaf 10%, 17%, 22% en 25%.

Door chantage van de toenmalige staatsecretaris 
werd het 15% en 20% in plaats van de becijferde 
17% en 22%.

Prompt voerden wij actie met de douaniers wat 
leidde tot het ministerieel besluit van 18 decem-
ber 2013 dat aan de personeelsleden van de 
Douane, dat in shiften werkt, een bijkomende toe-
lage toekent voor het weekend, op feestdagen en 
tijdens de nacht gepresteerde uren.
De shifturen die in de praktijk werden ingevoerd, 
verschillen voor elke dienst en stemmen niet 
overeen met de bij de onderhandeling van het 
‘shiften KB’ door de overheid naar voor gebrachte 
schema. Ook zijn er grote regionale en individue-
le verschillen wat betreft het aantal te presteren 
nacht- en weekendshiften.

Bovendien voorziet het KB dat de personeelsle-
den van wie het uurrooster gewone prestaties 
van meer dan 10 uur gedurende een periode 
van 24 uur omvat, niet worden beschouwd als 
werkend in opeenvolgende ploegen en mogen 
regelmatige nachtprestaties volgens de Arbeids- 
tijdwet van 14 december 2000 maximaal 8 uren 
bedragen.
Al deze elementen maken dat de shifttoelage 
nooit billijk is geweest en dat het shiftensysteem 
aan herziening toe is.

Rapport Rekenhof
Dat is ook het besluit van een rapport dat het Re-
kenhof begin 2019 uitbracht.

Vooreerst moet er volgens het Rekenhof een 
elektronisch instrument voor de planning en de 
opvolging worden ingevoerd met het oog op een 
goed beheer en informatieverstrekking aan het 
personeel.
Het Rekenhof stelt vast dat de huidige toelage 
verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ze zou moeten 
worden toegekend op grond van effectieve pres-
taties die de medewerkers leveren, maar wordt 

voornamelijk beschouwd als een maandelijks 
forfait. Die interpretatie van de regelgeving en 
de manier waarop het werk wordt georganiseerd 
bij de gewestelijke directies, leidt tot significante 
onderlinge verschillen.

Het Rekenhof raadt aan uur-toelagen in te voeren 
in plaats van forfaitaire om medewerkers aan te 
moedigen tijdens de nachten en/of weekends in 
shiften te werken.
De huidige regelgeving zou moeten worden her-
zien om het bedrag van de forfaits te beperken en 
de uurvergoedingen op te trekken.
In maart 2020 werd een werkgroep ‘shiften’ 
opgericht, met vertegenwoordigers van de ver-
schillende representatieve vakorganisaties, de 
stafdienst P&O en de AAD&A.

Volgende kernpunten kwamen bij de besprekin-
gen naar voor.
Het nieuwe systeem zou aan de personeelsleden 
meer flexibiliteit moeten geven om al dan niet te 
kiezen voor meer of minder dag-, nacht- of week-
end-prestaties.
De verloning moet zijn afgestemd op de werke-
lijke prestaties.
De ongemakken die samenhangen met het wer-
ken in shiften kunnen forfaitair worden vergoed.
Er moet een billijke verdeling zijn van de shiften 
met onregelmatige prestaties onder alle me-
dewerkers die onregelmatige uren wensen te 
presteren. Daarvoor is een performante plan-
ningstool nodig.
En tot slot, maar zeker niet onbelangrijk: een 
hervorming van de shifttoelage, mag geen voor-
wendsel zijn om een besparingsoperatie door te 
voeren.

We zullen de belangen van onze douaniers  
verder blijven verdedigen! 

Stefaan SLAGHMUYLDER
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën
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POST

Nationale en Regionale verkiezingen

VSOA-Post had normaal volgens de inter-
ne reglementering na 6 jaar in 2020 de 
leden van de gewestelijke bureaus en 

het nationaal bureau moeten kiezen, met uit-
zondering van de Nationaal Voorzitter. Corona 
gooide roet in het eten. De verkiezingen werden 
met één jaar uitgesteld. In oktober 2021 konden 
we eindelijk de afgevaardigden gewestelijk sa-
menroepen en werden de gewestelijke voorzit-
ters en secretarissen aangeduid. Het nationaal 
bureau werd dan uiteindelijk samengesteld op 
het nationaal comité van 13 december 2021. De 
nieuwe samenstellingen kan je terugvinden in 
het kaderstuk. 
VSOA-Post dankt iedereen die zich kandidaat 
gesteld heeft, voor het enthousiasme en het ge-
toonde engagement. Wij wensen elk bestuur de 
komende jaren veel succes. 

Nationaal Bureau
Voorzitter: Paul Herregodts
Nationaal penningmeester: Erwin Quina
Nationaal Secretaris FR: Nancy Van Quekelberghe
Nationaal Secretaris NL: Patrick Waumans
Bestuurders FR: Didier Obchitte en Francis Dessart
Bestuurders NL: Ivo Tambeur en Dirk De Clercq

Gewestelijke Bureaus
Gewest Voorzitter Secretaris Penningmeester
Antwerpen Marc Cooreman Jozef Daems Erik Claes
Brabant-Wallon/Namur Amandine Sadones Benjamin Delforge Nathalie Strauwen
Brussel Karien De Ridder Rudy Pieterhons Sandra Saporito
Brussel X Karim Boubker Jozef Van De Wouwer Stefan De Turck
Centrale Diensten Shana Gansemans Wafah Kichou Maryse Sovet
Hainaut Jean-Charles Renard Vincent Vanolande Pascal Piot
Liège Luc Cuvelier Yvette Counet Alain Rousseaux
Limburg Martijn Bekaert Rudi Creemers Steven Maes
Oost-Vlaanderen Hans Mornout Kim De Braekeleir Peter Destickere
Vlaams Brabant Bruno Mosselmans Rony Meysmans Ann Boschmans
West-Vlaanderen Alain Vansteenkiste Bart Van Maele Veronique Ducastel

 

Heb je vragen over 
verloven, weddes, 
toelagen en ver-

goedingen, arbeidsonge-
vallen, … dan vind je een 
overzicht van de regle-
mentering terug via onze 

vernieuwde webapp. Het volstaat om je als lid op 
een eenvoudige manier te registreren. Binnen de 3 
werkdagen, ontvang je een bevestigingsmail.

Eens geregistreerd heb je via een snelkoppeling op 
je smartphone, een groot deel van de reglemente-
ring van bpost steeds op zak. Elke wijziging wordt 

onmiddellijk aangepast, zodat je altijd de correcte 
informatie ter beschikking hebt. 

Behalve deze informatie, vind je er naast alle gege-
vens van onze sectorafgevaardigden ook geregeld 
artikels, opiniestukken en allerlei nieuwtjes terug. 

Kortom, deze webapp bevat alles wat nuttig is als 
personeelslid. Scan snel bijgaande QR-code en re-
gistreer je. 
Je kan ons eveneens volgen op Facebook www.
facebook.com/slfpposte.vsoapost en je inschrijven 
op onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar 
newsletter-post@vsoa.eu. 

De reglementering op zak
Onze webapp!
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PROXIMUS

CAO werd getekend

Hieronder enkele van de elementen van 
de cao, waarvan alle details op onze 
website www.slfp-vsoaproximus.be 

staan.

Voor de actieven
• verhoging van de bestaande representatie-

kosten en toekennen van representatiever-
goeding aan de V5/V6 in de shops;

• mogelijkheid voor de 55+ die voor een ver-
minderd werkregime gekozen hebben, om 
terug voltijds te werken als ze dit wensen;

• in het kader van homeworking zal het moge-
lijk worden om bureaumateriaal voor thuis te 
bestellen;

• loonverschil voor lassers niveau 3X die 2A 
worden zal gecompenseerd worden;

• verbetering voorwaarden voor leasing/aan-
koop fiets;

• 130 euro ecocheques in 2022;
• uitbreiding van de lijst functies waarvoor 

homeworking mogelijk is;
• 40 euro premie ‘homeworking’ voor niveau 4 

tot 2A et de V5/V6 van DSC;
• verbetering van de overlijdensdekking;
• ouderschapsverlof mogelijk voor alle niveaus 

voltijds en deeltijds;
• dienstvrijstelling (2u) voor de eerste school-

dag, mag dezelfde dag genomen worden in 
2 x 1 uur;

• garantie 9400 FTE tot eind 2022;
• garantie op tijdslot voor het volgen van oplei-

ding;
• enz… .

In november ontvingen de actieve per-
soneelsleden reeds (pro rata aanwezighe-
den) 200 euro aan consumptiecheques, in de-
cember 250 euro aan ecocheques (eveneens 
pro rata aanwezigheden).

Voor de anders-actieven
• stijging van de tussenkomst met 20% voor 

alle types protheses vanaf 01/01/2022 (plan 
oogzorg, tandzorg, gehoor,…);

• behoud van hospitalisatieplan, treinticketten, 
telecom kortingsplan;

• in december hebben de niet -actieven die 
Proximus verlaten hebben om met pensioen 
te gaan, een aankoopcheque van 50 euro 
gekregen. 

Op 22 december 2021 werd tijdens het paritair comité, de collectieve overeenkomst getekend. De vakbonden deden geen 

toegevingen aan het management. Alleen financiële verbeteringen, vooruitgang op het gebied van welzijn of flexibiliteit 

voor werknemers zijn in het slotdocument opgenomen. De onderhandelingen werden in 2 maanden afgerond en de 

afspraak om de nieuwe cao tegen het einde van het jaar te sluiten, werd nagekomen.

Voorzitter met pensioen
Sinds januari 2022 geniet Jean-Claude Philippon, voorzitter van VSOA-Proximus van een wel-
verdiend pensioen.  Namens alle medewerkers van VSOA-Proximus, van harte dank, Jean-Clau-
de, voor jouw inzet en harde werk de afgelopen jaren. Je had een duidelijke visie, stond steeds 
voor iedereen klaar en loodste ons feilloos door een moeilijke periode.  Onder jouw leiderschap 
werden we een hechte, sterke groep. We zullen je enorm missen, maar wensen je uiteraard heel 
veel geluk in je nieuwe levensfase.

Om Jean-Claude te vervangen heeft de algemene vergadering van de groep op 24 november 2021 
de door jullie allemaal wel bekende Linda Herremans als nieuwe voorzitster verkozen. 
Alle vertegenwoordigers van VSOA-Proximus wensen Linda veel succes in haar nieuwe uitdaging.
Wij wensen jullie voor 2022 veel geluk in kleine en grote dingen en uiteraard een goede gezondheid. 
 

Jean-Claude Philippon Linda Herremans
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SPOOR

Personeelstekort gevolg van
opzettelijke desinvestering?

Het toekomstig beheerscontract van de 
NMBS, dat het beleid tot in 2024 moet 
bepalen, voorspelt niets goeds voor het 

personeel, met een inkrimping van de dotaties 
en bovenmatige doelstellingen voor de verho-
ging van de productiviteit.

Vermindering dotatie
De bezuinigingsjaren hebben ruim bijgedragen 
tot een tekort aan mankracht. Een vermindering 
van de dotatie met 3 miljard euro. Een verho-
ging van de productiviteit met 4% per jaar door 
het afschaffen van verlofdagen, door het niet 
vervangen van het personeel dat met pensioen 
gaat….
Bijgevolg, in vijf jaar 4.500 minder banen en een 
verhoging van de productiviteit met 20% op de 
kap van de werknemers.  
Zonder te vergeten dat de CEO van de NMBS, 
mevrouw Sophie Dutordoir, voor de Commissie 
Mobiliteit van de Kamer op 20 november 2019 
aandrong op het belang, volgens haar, om de 
productiviteit verder te verhogen om het bedrijf 
op de liberalisering voor te bereiden.

Sinds 2019 klaagt het VSOA-Spoor een door de 
directie voorgesteld akkoordprotocol aan, dat 
zowel volledig onverteerbaar als budgettair 
neutraal is voor het personeel van de Belgische 
Spoorwegen. 
Het wordt meer dan de tijd dat de directie op-
houdt met besparingen op de kap van haar 
personeel en eindelijk denkt aan het op zijn 
juiste waarde te belonen! Moeten de geleverde 
inspanningen tijdens de pandemie en al de hier-
aan gebonden risico’s herhaald worden?

Stijgende agressie
De agressie tegen het personeel van de NMBS 
is in vergelijking met 2019 met 53% gestegen. 
Meer dan 1.300 agressies tegen het personeel 
werden in 2021 genoteerd.
Het lijdt geen twijfel dat het tekort aan perso-
neel aan de bron ligt van veel agressie tegen het 
begeleidend personeel en het veiligheidsperso-
neel in de stations. Onlangs werd een treinbe-
geleidster op 26 november weer het slachtoffer 
van agressie. Dat is totaal onaanvaardbaar!
We willen nogmaals wijzen op de ernst en de 

hoogdringendheid om Securail-bedienden 
en operationeel personeel aan te werven. De 
spoormensen zijn moe en gaan naar hun werk 
met een knoop in de maag… . Is dat wel nor-
maal?
Aan de bron van dat tekort aan personeel: af-
gewezen verlof- en compenserende rustdagen 
van het operationeel personeel, achterstanden 
die zich nog steeds blijven opstapelen, met een 
ingebrekestelling van de NMBS door de sociale 
inspectie als gevolg. 

Ingebrekestelling
Even herhalen dat de sociale inspectie een in-
gebrekestelling naar de NMBS heeft gestuurd 
opdat deze laatste het geschil uit het verleden 
zou regelen. De sociale inspectie heeft meer be-
paald de naleving van de beschikkingen van de 
wet van 16 maart 1971 over arbeid nagekeken. 
Aan de NMBS is gevraagd dat ze de urentellers 
tegen 31 maart 2022 aanzuivert. Op die datum 
zullen de compenserende rusturen en rustda-
gen die niet zouden kunnen toegekend zijn aan 
100% aan de betrokken werknemers betaald 
worden.    

Naar aanleiding van de misnoegdheid van het 
personeel en onze reactie op de door de sociale 
inspectie geëiste deadline, heeft deze laatste 
naar onze reacties en argumenten over de spe-
cifieke context bij de spoorwegen en de sociale 
impact uiteindelijk een definitief uitstel tot 30 
juni 2024 toegekend, opdat de aanzuivering van 
het historisch saldo beter kan verdeeld worden. 
Op de volgende vergaderingen met HR en de 
NMBS zullen we vragen dat een degelijk aan-
wervingsplan op poten wordt gezet zodat het 
personeel kan genieten van zijn achterstallige 
compensatie- en rustdagen en vooral een nieuw 
saldo in de komende jaren voorkomen.   

Het bezuinigingsbeleid bij de Belgische Spoorwegen is een verantwoordelijkheid van alle politieke partijen die de jongste 

twintig jaar in de federale regering zaten. Het aantal werknemers bij de spoorwegen is in minder dan twintig jaar met 

30% gedaald, terwijl het aantal reizigers steeds maar steeg, met een fenomenale verhoging van de productiviteit. 

Het lijdt geen twijfel dat het tekort aan personeel aan de bron ligt van veel agressie tegen het begeleidend personeel en het 

veiligheidspersoneel in de stations.
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LRB

Staking bij VIVAQUA tegen ontslagen

Na de stakingsactie van het personeel 
bleef het vanuit de directie windstil. Ze 
koos ervoor twee dagen later de ont-

werptekst van het ontslag van statutair perso-
neel voor te leggen aan de Raad van Bestuur. 
De raadsleden keurden dat unaniem goed. Pas 
later die dag kwam er reactie vanuit de directie 
naar de syndicale organisaties en het personeel 
toe. De ceo, mevrouw Bovy, gaf haar reactie via 
een video op VIVALINK, dat is een intern com-
municatiekanaal. Sommige personeelsleden 
konden hierdoor overtuigd worden, maar vele 
anderen reageerden verontwaardigd.

Bezorgdheid en woede
De directie reageerde ook per brief en schreef 
dat velen uiting hebben gegeven aan hun be-

zorgdheid, en zelfs aan hun woede, over de in-
voering van de mogelijkheid van ontslag in ons 
personeelsstatuut. Ze beschouwt dit ongetwij-
feld als een sterk signaal en begrijpt daaruit dat 
degenen die maandag staakten vrezen voor hun 
baanzekerheid.

Het vakbondsfront ziet dat anders en is van oor-
deel dat het management de bal misslaat.

Wat de directie hardnekkig weigert te horen, 
is dat deze staking niet alleen bedoeld was als 
protest tegen een verandering van het statuut, 
maar ook een NEEN is tegen het discriminerend 
beleid. Dat voorziet immers allen toelagen op 
basis van criteria van de directie en laat geen 
ruimte voor de valorisatie van personeelsleden 

van wie de verdiensten nochtans door hun col-
lega's worden erkend.

De ‘intersyndicale’ van VIVAQUA organiseerde 
op 7 en 9 december twee buitengewone alge-
mene vergaderingen via Teams om zo de leden 
de nodige uitleg te geven. Bovendien ontvingen 
alle aangesloten leden bij één van de vakorgani-
saties een stembrief zodat ze hun stem kunnen 
uitbrengen over het vervolg in dit dossier, nl. 
verdere acties en/of onderhandelingen. 

Opgeschort
Tegelijk hebben de drie vakbonden alle informe-
le en formele vergaderingen met de directie op-
geschort tot de resultaten van deze stemming 
gekend zijn. 

Op 22 november 2021 legden 504 personeelsleden van de Brusselse overheidsdienst VIVAQUA 

het werk neer. Dat is zowat één derde van alle medewerkers. De laatste staking dateerde van 

de jaren zeventig. Er moet dus duidelijk wat fout zitten bij de Brusselse watermaatschappij. 

En de problemen zijn lang niet van de baan. Het personeel is gekant tegen de invoering van 

mogelijk ontslag van statutair personeel. 

VIVAQUA: de rioolmeester van Brussel
VIVAQUA produceert en verdeelt al 130 

jaar leidingwater in het Brussels Ge-
west. Vandaag beheert het bedrijf in 

de hoofdstad ook het rioolnet en bindt het de 
strijd aan tegen de overstromingen. 

In 1891 richten de gemeenten Elsene, Koe-
kelberg, La Hulpe, Oudergem, Schaarbeek, 
Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Ukkel en Wa-
termaal-Bosvoorde de CIE op (Compagnie 
Intercommunale des Eaux de l’Agglomération 
bruxelloise).

De intercommunale verandert tweemaal van 
naam: in 1909 krijgt ze de naam Brusselse In-

tercommunale Watermaatschappij (BIWM) en 
in 2006 VIVAQUA. Later sluiten meer gemeen-
ten uit de verschillende gewesten aan.

Dankzij zijn 26 winsites, voldoende opslagca-
paciteit en een fijnmazig net heeft VIVAQUA in 
130 jaar tijd nooit de watervoorziening aan zijn 
klanten hoeven te onderbreken.

Het bedrijf is vandaag een van de grootste wa-
terproducenten van België met ongeveer 130 
miljoen m³/jaar en levert water aan meer dan 
2,25 miljoen inwoners in de drie gewesten van 
het land.  
(Bron : www.vivaqua.be) ©
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DEFENSIE

”2021, een ongewoon jaar?”
De COVID-19-pandemie, dodelijke overstromingen en Red Kite: het personeel van Defensie was in 2021 opnieuw op alle 

fronten aanwezig. De gelegenheid om samen met Dimitry Modaert, voorzitter van VSOA-Defensie, terug te blikken op dit 

bijzondere jaar.

Een terugblik met de voorzitter van VSOA-Defensie, Dimitry Modaert

Argument: De COVID-19-pandemie, die we dankzij vaccinatie 
achter ons hadden willen laten, is zeer aanwezig gebleven met de 
laatste weken opnieuw een grote opflakkering. Hoe kunnen we een 
vakbondsorganisatie zoals VSOA-Defensie in deze omstandigheden 
efficiënt beheren?
Dimitry Modaert: “Het is duidelijk dat de situatie niet evident was om op 
lokaal niveau aanwezig te blijven als vakorganisatie en de continuïteit 
van ons werk te verzekeren. Want pandemie of niet, onze activiteiten 
zijn steeds voortgezet om onze leden te ondersteunen met commissies 
MCGR, individuele bijstand, overleg, onderhandelingen enz.”

Kon je terugvallen op de opgedane ervaring in 2020?
“Ja … en nee. Uiteraard hebben we de werkprocessen die aanvankelijk 
met spoed werden ingevoerd in 2020 verbeterd en geconsolideerd. 

“Het valt soms te betreuren dat 
de vakbondsorganisaties niet 

geraadpleegd worden.”
Maar in tegenstelling tot 2020, toen de hele maatschappij in ‘lockdown’ 
ging met een abrupte of gedeeltelijke stopzetting van bepaalde activi-
teiten, is de situatie nu heel anders. De activiteiten, zeker die van De-
fensie, werden voortgezet met de moeilijkheid om afwezigheden door 
quarantaines, contactgevallen, gevallen van COVID-19 te beheren … 

Wat ons vast nationaal secretariaat te Zaventem betreft, hebben we er 
altijd naar gestreefd om een fysieke permanentie te houden voor onze 
leden en tegelijkertijd onze digitale tools te ontwikkelen om gemak-
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DEFENSIE

kelijker bereikbaar te zijn. Voor onze 200 lokale afgevaardigden, die 
aanwezig waren in de eenheden en de Staf van Defensie, was het nog 
moeilijker, want zij zijn zwaar getroffen door de toegenomen werklast: 
enerzijds door de globale personeelsproblematiek bij Defensie en an-
derzijds door de gekende coronasituatie.”

Defensie heeft ook te kampen met die beperkingen. Is het 
crisismanagement, dat enigszins chaotisch was aan het begin van 
de pandemie, erop vooruitgegaan?
“De organen die overleg plegen over de situatie rond COVID-19 zijn 
wel aanwezig, maar het valt soms te betreuren dat de vakbondsorga-
nisaties niet geraadpleegd worden. Met name vóór de verzending van 
de fameuze ‘Flash Defensie’, die een rechtstreekse impact heeft op 
het dagelijkse leven van het personeel. Defensie heeft er momenteel 
niet voor gekozen zich enkel op de kerntaken te concentreren en zet 
al haar activiteiten voort. In tegenstelling tot 2020, toen het werken 
op afstand min of meer gerespecteerd werd binnen de eenheden, zien 
we nu weinig telewerk in de praktijk, waardoor de gezondheidsrisico’s 
voor het personeel de facto toenemen.”

Wat is de rol van een vakorganisatie in deze gevallen? Hoe helpt 
VSOA-Defensie concreet? 
“We hebben duidelijk een belangrijke rol te spelen in het overleg in-
zake welzijn op het werk, zowel op lokaal niveau binnen de Basisover-
legcomités als op nationaal niveau binnen het Hoog Overlegcomité. 
Wij geven advies over het actieplan van de werkgever, dat zelf ge-
baseerd is op de preventiemaatregelen van de Interne Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk. Het lijkt misschien abstract, 
maar eigenlijk is het heel concreet: vaccinatiestrategieën en quaran-
taine, plaatsing van een CO2-meter in de lokalen… Maar daar blijft het 
natuurlijk niet bij. Ik denk dat we ook een ondersteunende rol te spe-
len hebben. Ik verklaar me nader: wanneer de richtlijnen van de Chef 
Defensie en de top van Defensie duidelijk zijn, maar er op het terrein 
ongelijkheden worden waargenomen als gevolg van verschillende in-
terpretaties op verschillende niveaus, dan grijpen we in! Het contact 
met de basis, met onze leden, is van fundamenteel belang en vormt 
onze kernopdracht: het personeel vertegenwoordigen.” 

Is er in dat kader veel gesproken over de New Way Of Working 
(NWOW)? Wat hebben we gezien?
“De NWOW omvat verschillende toepassingsgebieden. Ondanks de 
goede bedoelingen blijft voor het personeel het werken op afstand het 
meest bekende, maar dat is helaas de aard van het beestje. Er zijn dan 
wel oplossingen gevonden die voor een groot deel van het personeel 
werken, maar toch moeten we vaststellen dat sommige leden van de 
hiërarchische lijn nog steeds willen dat hun personeel aanwezig is. Er 
is nog veel werk aan de winkel om de mentaliteit te veranderen. Dat 
geldt trouwens ook voor de parastatalen van Defensie! Nu zijn we ons 
er ook van bewust dat werken op afstand niet altijd en overal mogelijk 
is, en dat leidt soms tot spanningen. We strijden al jaren voor een 
compensatiesysteem voor die personeelsleden. Ik herhaal dat hun 
gemiddeld woon-werktraject twee keer zo lang is als deze van een 
gemiddelde burger.”

“2021 is het jaar van 
het succesdossier inzake 

weddeverhoging.”
Corona heeft dan toch niet alles geblokkeerd, want er is een groot 
dossier hardgemaakt voor het personeel.
“Inderdaad. Hoewel COVID-19 een impact heeft gehad op onze or-
ganisatie, is onze core business, onder andere onderhandelingen 
en overleg, eigenlijk nooit stilgevallen! 2021 is dus het jaar van het 
succesdossier inzake weddeverhoging: een historische beslissing die 
we graag verankerd zien in een publicatie in het Belgisch Staatsblad.”

Is dat een belangrijk punt van de Visie VSOA-Defensie 2020-2030 
dat gerealiseerd wordt?
“Ja, en daar zijn we heel trots op. Voor ons is dat het bewijs dat ons 
Belgisch sociaal overlegmodel succesvol is. Concreet hebben we sa-
men met het kabinet van de minister van Landsverdediging en de De-
fensiestaf een concept ontwikkeld en de grote lijnen daarvan uitgete-
kend om tot een eindproject te komen. In het verleden werden we pas 
op het einde van het proces betrokken om onze mening te geven over 
reeds geschreven teksten. We hebben gestreden voor deze dynami-
sche verandering en zijn trots om te zien dat het werk heeft geloond, 
en dit zonder de burger ooit gegijzeld te hebben!”

De weddeverhoging gaat over de tongen, maar velen vragen zich af 
wat de impact daarvan gaat zijn op hun loonfiche?
“En dat is heel normaal! (lacht) Onze leden weten het, bij VSOA-De-
fensie hebben we er altijd een erezaak van gemaakt om niet te snel 
te gaan en pas te communiceren als we zekerheid hebben. Nu de ta-
bellen van de weddeschalen en de loopbaantoelage zopas opnieuw 
onderhandeld zijn (n.v.d.r. voor de tweede keer na het begrotingscon-
claaf van oktober 2021), gaan we de leden die dat wensen de be-
rekening van die verhoging kunnen bezorgen. De opstart is gepland 
in de loop van januari. Blijf ons dus online volgen via onze website 
en sociale media en lees onze digitale nieuwsbrief aandachtig om de 
modaliteiten te kennen!”

Wat zijn de uitdagingen voor het nieuwe jaar?
“Het defensiepersoneel heeft opnieuw zijn waarde, belang en on-
miskenbare rol in crisismanagement bewezen. Wie kan zeggen dat 
hij hulp biedt aan de slachtoffers, de repatriëring verzorgt van onze 
landgenoten vanuit Kabul en tegelijkertijd ondersteuning biedt in 
het kader van de COVID-19-pandemie? De termen ‘verzekering’ en 
‘laatste bolwerk van de natie’ zijn in 2021 nogmaals zinvol gebleken. 
Maar niet alleen de weddeverhoging, de maaltijdcheques en de be-
rekening van toelagen zijn belangrijke dossiers. We gaan onze Visie 
VSOA-Defensie 2020-2030 dus verder implementeren. Hoewel het 
POP-plan van de minister van Defensie heel wat punten daaruit heeft 
overgenomen, zullen we ondersteuning bieden om andere elementen 
te realiseren: valorisatie van de kritieke functies, betere geografische 
spreiding enz.” 
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POLITIE

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

De sectorale onderhandelingen

De processie van Echternach

De onderhandelingen begonnen in februa-
ri 2021 met een valse noot. De overheid 
kwam namelijk terug op de afspraken die 

tijdens de vorige vergaderingen werden gemaakt 
en bovendien nog door de minister werden be-
vestigd.
Na enkele maanden onderhandelen werd er door 
de overheid nog een hele resem kwalitatieve 
voorstellen toegevoegd met als hoofdaccenten: 
• rekrutering en selectie (middenkader – exter-

ne rekrutering, eigen rekrutering, basisoplei-
ding gespecialiseerd kader);

• personeelsbewegingen (mobiliteit – concept 
permanente mobiliteit, heroriëntering capa-
citeit volgens behoeften, interne toegang tot 
gespecialiseerd kader);

• loopbaanbegeleiding – carrière (sociale 
promotie, heroriëntatie/re-integratie, over-
gang Ops naar CALog, evaluatie; traject voor 
gespecialiseerde en hooggespecialiseerde 
functies);

• soepelheid van de organisatie (arbeidstijdor-
ganisatie, deeltijds regime, )personeelsenve-
loppe/personeelsplan;

• eindeloopbaan (eindeloopbaanregeling (ter-
mijn van aanvraag), eindeloopbaanbegelei-
ding, geschiktheidscommissie).

Bij de start van de onderhandelingen was niet 
afgesproken om de onderhandelingen over het 
kwantitatieve luik te hypothekeren door kwalita-
tieve onderwerpen.

Ontoereikend
In mei 2021 werden uiteindelijk de onderhan-
delingen ‘on hold’ gezet omdat het voorstel dat 

toen op tafel lag ontoereikend was, en dat de mi-
nister het begrotingsconclaaf van oktober wilde 
afwachten om de nodige budgetten vrij te maken 
voor deze sectorale onderhandelingen.
Eind oktober volgt dan een koude douche: de 
minister van Binnenlandse Zaken kan haar ei-
gen laatste voorstel niet financieren, aangezien 
haar partners (politiezones en lokale overheden) 
de nodige budgetten niet kunnen voorzien voor 
2024.
Dit was dan ook het signaal voor het indienen van 
twee stakingsaanzeggingen, één voor de federale 
politie en één voor alle lokale politiezones en het 
startschot van onze acties.
Dankzij onze succesvolle acties gedurende en-
kele weken, met veel media-aandacht, werd een 
delegatie van onze vakorganisatie ontvangen op 
het kabinet van de minister van Binnenlandse 
Zaken en werden de onderhandelingen over het 
sectoraal akkoord terug opgestart op 29 novem-
ber 2021.

Nieuw voorstel
Ondertussen ligt volgende voorstel op de onder-
handelingstafel:

De huidige enveloppe bevat momenteel 100 mil-
joen euro.
Het concreet voorstel is:
Alle weddeschalen van de operationele perso-
neelsleden (behalve de overgangsschalen (bijv : 
O4Bis) , O7 en O8, M5.1) te verhogen met 830 
euro, bruto aan 100%, niet geïndexeerd.
Voor de weddeschalen van het CALog personeel 
niveau B wordt dezelfde regeling toegepast.
Onze eerste reactie op dit voorstel was duidelijk:
• het CALog personeel niveau C en D zijn ver-

geten;
• het CALog personeel niveau B (generiek) 

krijgt nog steeds niet de ontbrekende 5% 
t.o.v. het openbaar ambt gecorrigeerd;

• het voorstel voor de operationelen voldoet 
nog steeds niet aan de hoge verwachtingen 
om een job bij de politie aantrekkelijk te ma-
ken.

Ondertussen gaan de onderhandelingen verder.
(NVDR: deze tekst werd opgemaakt op 19 de-
cember 2021. Voor de laatste stand van zaken 
m.b.t. de sectorale onderhandelingen verwijzen 
wij naar onze website www.vsoa-pol.be)

Laatste nieuws
Ontvang de laatste stand van zaken m.b.t. de sec-
torale onderhandelingen in je mailbox!
Heb je interesse om opgenomen te worden in 
onze mailinglist waardoor je de recentste berich-
ten van je vakorganisatie ontvangt?
Stuur dan een mailtje aan ledenbeheer@vsoa-
pol.be met de vraag om je mailadres op te nemen 
in onze mailinglist. Wij doen dan het nodige en jij 
ontvangt alle laatste nieuwsberichten. 

Bij het aantreden van de huidige regering wilde de minister van Binnenlandse Zaken de job bij de geïntegreerde politie 

terug aantrekkelijk maken. In volle pandemie stelden wij voor om aan alle personeelsleden van de geïntegreerde politie een 

coronacheque toe te kennen van 300 euro. De minister wilde hier niet op ingaan en verkoos liever structurele maatregelen 

waar zowel de loonfactor een cruciale rol speelt, alsook andere factoren (rekrutering, digitale ondersteuning, ...) die van 

de politie een attractieve werkgever moeten maken.
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ONDERWIJS

Maatregelen conceptnota lerarentekort

Too little en very much too late

Voorafgaand aan de conceptnota gingen 
er al een aantal maatregelen in voege. Zo 
konden zij-instromers – enkel de nieuwe 

weliswaar – vanaf 1 september 2020 al tot 8 jaar 
van hun anciënniteit in rekening brengen en dit 
voor tien knelpuntvakken. Beginnende leerkrach-
ten hebben inmiddels sneller uitzicht op een vas-
te benoeming en de verlenging van het leraren-
platform in het basisonderwijs blijft aan startende 
onderwijzers meer werkzekerheid bieden. 

Ook via de laatste onderwijs-cao werd een aan-
tal – weliswaar bescheiden – stappen gezet die 
het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijker moe-
ten maken. Zo moet een optimalere aanvangs-
begeleiding de uitstroom van startende leer-
krachten tegengaan en komt de focus weer op de 
kerntaak, het lesgeven, te liggen. Het afschaffen 
van de baremieke minimumleeftijd is dan weer 
goed nieuws voor pas afgestudeerde en dus nieu-
we, instromende personeelsleden.

In de conceptnota “Herwaardering van de leraar” 
staat het volgende te lezen: “We voeren de strijd 
tegen het lerarentekort op verschillende fronten 
tegelijk en dit zowel op korte als op middellan-
ge(re) termijn”. Een overzicht van de belangrijk-
ste maatregelen uit het plan van aanpak leest u in 
de VSOA-Onderwijs Nieuwsbrief van januari.

Weinig daadkracht
De maatregelen die door minister van Onderwijs 
Weyts in de door de Vlaamse regering goedge-
keurde conceptnota “Herwaardering van de le-
raar” worden voorgesteld, komen niet enkel veel 
té laat. Ze getuigen ook van te weinig daadkracht. 
Daarbovenop illustreren ze het flets beleid waar-
mee de Vlaamse regeringen de laatste twee de-
cennia het probleem van het lerarentekort vooral 
niet ten gronde hebben aangepakt.
Net zoals de eerdere maatregelen (o.a. anciën-
niteit van zij-instromers gedeeltelijk laten mee-
tellen, versnelde vaste benoeming) en ook de 
realisaties uit de laatste onderwijscao’s, zijn ook 
deze nieuwe maatregelen niet meer dan een aan-
zet tot… Voorts zijn ze uitermate bescheiden en 
weinig ambitieus.

“Maatregelen zijn enkel 
lapmiddelen die de 

oorzaken van het tekort 
weinig of niet ten gronde 

aanpakken.”

Zo kan men bezwaarlijk stellen dat: zij-instromers 
slechts een deel van hun anciënniteit laten mee-

nemen, de lijst met knelpuntvakken verdubbelen, 
leerkrachten (nog) meer uren laten lesgeven  – 
ook al worden ze ervoor betaald – masters in het 
basisonderwijs en de 1ste graad van het secun-
dair onderwijs aanstellen en bezoldigen als ba-
chelor… structurele en deugdelijke maatregelen 
zijn.
Het VSOA-Onderwijs is dan ook van mening dat 
ze ontoereikend zullen zijn om het lerarentekort, 
zowel op korte als op middellange termijn, een 
halt toe te roepen. Het zijn ons inziens enkel lap-
middelen die echter de oorzaken voor het tekort 
weinig of niet ten gronde aanpakken. 

Voordeur open, achterdeur niet gesloten
Dat leerkrachten jonger dan dertig “vriendelijk” 
worden aangespoord om voltijds te werken én 
hen ook nog vragen om bovenop hun opdracht 
nog extra uren te presteren – “ze zijn immers in 
de fleur van hun leven en moeten dus worden 
geactiveerd voor een voltijdse opdracht”, aldus 
Weyts nog – is voor het VSOA-Onderwijs totaal 
onbegrijpelijk. Dit zal de combinatie werk en privé 
nog bemoeilijken én de uitstroom van jonge star-
ters nog doen toenemen.
Een imagocampagne en de initiatieven om het 
lerarenberoep te herwaarderen, hebben enkel 
maar zin wanneer het lerarenberoep effectief ook 
weer aantrekkelijk wordt. En dat kan alleen maar 
door de werkdruk te verlagen en het welbevinden 
van al het onderwijspersoneel te verhogen. Enkel 
zo zal je mensen ervan kunnen overtuigen om de 
stap naar het onderwijs te zetten én daar ook te 
blijven. 
De voordeur naar het lerarenberoep mag dan 
wel  wagenwijd worden open gezet; men vergeet 
echter opnieuw de achterdeur te sluiten. “Steeds 
weer hetzelfde doen en iedere keer een andere 
uitkomst verwachten, is waanzin.” Het is Einstein 
die dat gezegd heeft… 

Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

Uitgerekend op 6 december 2021 presenteerde minister van Onderwijs Ben Weyts de conceptnota “Herwaardering van de 

leraar”. In deze nota staan de maatregelen waarmee de Vlaamse regering het lerarentekort hoopt in te dijken. Het is echter 

de vraag of dit hét sinterklaasgeschenk is waarop de onderwijssector had gehoopt…
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