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NIEUW ADRES!
Het algemeen secretariaat van het VSOA is verhuisd om onze leden nog beter van dienst te zijn. Het
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VSOA algemeen secretariaat, 7de verdieping, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel
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Start van het najaar
voor iedereen

H

“De bevolking moet dringend geholpen worden om de hoge
energiekosten te kunnen betalen.”

et VSOA heeft zijn 50e verjaardag gevierd met de organisatie van een congres dat zich over zijn interne werking
heeft gebogen. Een hele reeks aanbevelingen
gingen naar de samenstellende sectoren om de
werking te verbeteren.
In dit nummer vind je een volledige reportage
van dit evenement.

Hoge energiekosten
De kosten voor levensonderhoud, in het bijzonder de onbetaalbare energiekosten, vormen op
dit moment de grootste bezorgdheid van de
burgers. Hoe kan men zich verwarmen en verlichten met een wedde die weliswaar werd geïndexeerd, maar die duidelijk te klein is om een
behoorlijk leven te leiden?
Een oplossing om de kosten van de energiefacturen te verlagen: de prijzen voor gas van
elektriciteit ontkoppelen. De productiekosten
van elektriciteit kenden immers geen grote stijging. Maar de prijs voor gas regelt de prijs van
de elektriciteit; de elektriciteitsfacturen vlogen
de pan uit en zorgden voor superwinsten bij de
elektriciteitsproducenten. In feite betalen we
onze elektriciteit 2 tot 3 keer meer dan wat ze
in werkelijkheid zou moeten kosten, met daaraan gekoppeld het einde van de haalbare vaste
tarieven.
Alle landen zitten niet in hetzelfde schuitje. Zo
liepen enkele landen van de Europese Unie
voorop en stelden reeds in december 2021 oplossingen voor, om het hoofd te bieden aan deze
ongeziene crisis.
Spanje en Portugal beslisten de prijzen voor gas
te plafonneren, met als gevolg elektriciteit die
drie keer goedkoper is dan bij ons. Duitsland
september 2022
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Ook de leerlingen zijn terug naar school. Met de
wijzigingen in de schooltijden bij de Federatie
Wallonië-Brussel waarbij het schooljaar op 29
augustus 2022 ingaat, terwijl het bij de Vlaamse Gemeenschap op 1 september begint.

besliste een steenkoolcentrale opnieuw op te
starten om elektriciteit te produceren en op die
manier het voor de winter aangekondigde gastekort te counteren.
Alleen maar vaststellingen?
In België geraken onze politieke verantwoordelijken niet verder dan het doen van vaststellingen, maar ze hebben geen echte oplossingen
voor een bevolking die meer en meer aan het
verarmen is. De Premier kondigde luid aan dat
de 5 tot 10 komende jaren moeilijk zullen zijn.
Het motto is dus nadenken over mogelijke opties in afwachting van een eventuele oplossing
op Europees niveau om de prijzen voor energie
te plafonneren. Het Overlegcomité van 31 augustus bracht geen echte oplossingen. Tijdens
de coronacrisis vonden de experten oplossin-

gen. Nu moeten de politici hun verantwoordelijkheid nemen, en dat is blijkbaar moeilijker.
De bevolking moet dringend geholpen worden.
De herfst komt eraan en we weten niet hoe we
de nodige energie om ons te verwarmen en te
verlichten zullen kunnen betalen.
Betogingen en stakingen zijn aangekondigd om
oplossingen voor de koopkracht te eisen. Spijtig
dat er steeds eerst een machtsstrijd nodig is alvorens onze beleidsmakers oog krijgen voor het
lijden van de bevolking.
Dit zomereinde kondigt een heel hete herfst
aan. 
François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA
VSOA argument
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PENSIOENEN

Stand van zaken in de
pensioenhervorming
We hadden het al over de door deze regering gewilde hervorming van de pensioenen die tegen het einde van dit jaar zou moeten
afgewerkt zijn. Hoewel het openbaar ambt rechtstreeks of onrechtstreeks bij die hervorming betrokken is, is onze federale
minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) ons helemaal vergeten onder het voorwendsel dat de hervormingen geen of
weinig impact hebben voor de openbare diensten.

O

p 6 september 2021 stuurden de Centrale voor het Bedrijfsleven (CRB) en de
Nationale Arbeidsraad (NAR) een brief
naar de minister van Pensioenen met de vraag
een adequaat orgaan op te richten om over het
project te kunnen debatteren aangezien de
nieuwe NPC niet hervormd was.
De minister antwoordde op die brief op 5 oktober 2021 om haar voorstellen uiteen te zetten.
Negen maanden later
Op 2 juni 2022, d.i. 9 maanden later, worden de
CRB en de NAR door de ministers van pensioenen en van economische zaken aangesproken
met de vraag naar een tussentijds verslag tegen
6 juli 2022, evenals naar concrete voorstellen.
De voorstellen hebben betrekking op de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioensysteem, de veralgemening en de versterking
van de aanvullende pensioenen (2e pijler) en
de modernisering van de gezinsdimensie.
We moesten samen met onze collega’s van het
gemeenschappelijk front een vergadering op
het kabinet van de minister uitlokken om de
voorstellen voor het hervormingsontwerp te
kennen. Die vond plaats op 8 juni 2022.
Mevrouw Lalieux liet ons weten dat de Nationale Pensioencommissie (NPC) moest hervormd
worden om de politieke kabinetten uit te sluiten.
Daarop antwoordden we dat bij de onderhandelingen de minister van Pensioenen en de Premier onze gesprekspartners zijn. Aan het einde
van die vergadering bekwamen we de brief die
naar de sociale partners op 21 juni 2021 werd
gestuurd ! We waren dus wel degelijk vergeten.
Ten slotte, op het ogenblik dat deze tekst geschreven wordt, is de nieuwe NPC nog niet in

4 VSOA argument

het leven geroepen omwille van debatten tussen partners in de federale regering.
De CRB en de NAR richtten de gemengde Ad
Hoc sub-Commissie “Pensioenen”» (GSC ad
hoc) op om de vakbondsvertegenwoordigingen
van de openbare diensten te kunnen laten deelnemen aan de besprekingen.
Zo kwamen we op 29 juni en 6 juli samen om
een ontwerpantwoord op de adviesaanvraag
van de ministers Lalieux en Clarinval op te maken. Wel dient opgemerkt dat onze collega’s van
de twee andere organisaties hieraan niet hebben deelgenomen.
Andere vergaderingen van de GSC ad hoc zijn
gepland in de loop van de maand september.
Laten we ons even concreet buigen over de akkoorden van de regeringen die in juli van dit jaar
zijn gesloten en laten we ze even analyseren.
Eerst en vooral de opwaardering van het bedrag
van het minimumpensioen (1.634 euro netto in
2024).
In feite zal men voortaan, om dat bedrag te
bekomen, 20 jaar effectief werken moeten kunnen tellen om hierop recht te hebben. Moeder-

schapsverlof, borstvoedingsverlof of palliatief
verlof worden beschouwd als effectief werken.
Idem voor de mensen met een handicap.
Met andere woorden, de voorwaarden om hierop recht te hebben zijn meer beperkend. Vóór
dit akkoord was enkel de voorwaarde van dertig
jaar loopbaan vereist. Het ging om effectief werken of gelijkgestelde periodes (werkloosheid,
ziekte, invaliditeit ,enz.). We denken niet dat dit
een echte gunstige vooruitgang is voo vrouwen,
wetende dat in 2014, dus vóór deze hervorming,
slechts 28% van vrouwen een volledige loopbaan hadden.
Niet realistisch
Voor wat betreft de financiële en sociale houdbaarheid van het pensioensysteem, die kan vertaald worden in de wil van de regering om een
werkgelegenheidsgraad van 80% tegen 2030
te bereiken om ons systeem van sociale zekerheid te waarborgen.
Het lijkt ons niet realistisch dat die werkgelegenheidsgraad zal bereikt worden, tenzij met
het invoeren van onzekere banen, die uiteindelijk aan onze sociale zekerheid meer kosten dan
wat ze opbrengen. Het gaat immers veel te vaak
om arbeidsvormen die niet stabiel noch van
goede kwaliteit zijn.
Ten slotte is de veralgemening van de tweede
pensioenpijler een illusie. De meeste besturen
in de gemeenschappen, gewesten, gemeenten
en provincies beschikken niet over de middelen
om dergelijk systeem te financieren.
Deze akkoorden moeten in ieder geval aan het
Comité A voorgelegd worden. De minister is dat
blijkbaar vergeten.
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COMITÉ B

Sectoraal voorakkoord voor het
federaal openbaar ambt
Meer dan een jaar nadat de drie representatieve syndicale organisaties hun eisenbundel hadden ingediend, werd er eind juni
2022 eindelijk een voorakkoord ondertekend met de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.

D

e regering gaf in maart 2022 een mandaat aan de minister
bevoegd voor het Federaal Openbaar Ambt om voor 2023 te
onderhandelen over een sectoraal akkoord. Het nodige budget
werd echter nog niet toegekend. De minister engageerde zich om de
nodige inspanningen te leveren om de middelen te verkrijgen om dit
voorakkoord uit te voeren vanaf de begrotingsopmaak 2023. Tegen oktober 2022 zal er wellicht meer duidelijkheid zijn.
Dit voorakkoord omvat onder andere volgende structurele maatregelen
ter verhoging van de koopkracht, verspreid over de komende 3 jaar:
Een bescheiden herziening van de weddeschalen
20 jaar na de Copernicushervorming zullen de weddeschalen voor alle
niveaus gefaseerd met 2 % verhogen.
2023: +2 % voor personeelsleden van niveau C & D.
2024: +2 % voor personeelsleden van niveau B 			
en +1 % voor personeelsleden van niveau A.
2025: +1 % voor personeelsleden van niveau A.
Maaltijdcheques
Vanaf november 2022 zullen maaltijdcheques met een waarde van 6
euro worden ingevoerd in alle federale departementen. De bijdrage van
de werkgever bedraagt 4,91 euro en deze van de werknemer 1,09 euro.
Personeelsleden die omwille van hun functie een hogere verblijfskostenvergoeding krijgen, kunnen daar van blijven genieten, maar ontvangen dan geen maaltijdcheques.
Volgende stap naar volwaardige 13e maand
Reeds meer dan 10 jaar werden politieke beloftes gedaan over een volwaardige 13de maand, die echter nooit werden gerealiseerd.
Vanaf 2023 komt er eindelijk een volgende stap, en vanaf 2025 zullen
de niveaus C en D een volwaardige 13de maand krijgen.
2023: invoering 500 euro extra vast gedeelte eindejaarstoelage voor
alle niveaus.
2025: 100 % eindejaarstoelage voor de niveaus C en D.
Indexering telewerkvergoeding
De forfaitaire maandelijkse kantoorvergoeding van 30,00 euro, voor de
september 2022

telewerker die minstens 4 dagen op de maand telewerkt, wordt vanaf
2023 gekoppeld aan de evolutie van de spilindex.
Ook de verlofregeling zal worden bijgestuurd.
Brugdagen
Vanaf 2023 zal automatisch een brugdag worden toegekend voor elke
maandag voorafgaand aan een wettelijke feestdag en elke vrijdag volgend op een wettelijke feestdag. Voor de reglementaire feestdagen (2
november, 15 november en 26 december) wordt er geen automatisme
ingevoerd, maar zal de minister nog steeds de mogelijkheid hebben om
toch dit initiatief te nemen.
Verlofdagen
Het jaarlijks vakantieverlof zal worden aangevuld met één extra dag per
jaar vanaf de leeftijd 65 jaar en nog één extra dag vanaf 66 jaar.
Daarnaast omvat dit voorakkoord ook heel wat elementen rond aanwervingspolitiek, werkorganisatie, opleiding welzijn en tuchtregeling.
Het geheel zou moeten leiden tot een daadwerkelijke herwaardering
van de federale openbare sector.
Stefaan SLAGHMUYLDER
Woordvoerder VSOA Comité B
VSOA argument
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CONGRES

50 jaar VSOA in het teken van drie
werven waarvan integriteit!
Het VSOA-SLFP-congres in Brussel was de eerste grote bijeenkomst van de organisatie na de coronaperiode. Algemeen secretaris
Bea Foubert had het over de verovering van een stukje “vrijheid”. Ze ging ook dieper in op hoe het VSOA deze moeilijke periode
beleefde en het thuiswerk de norm werd.

De vrijheid na corona
“Eindelijk zijn we weer vrij, van alle coronabeperkingen, geen mondkapje, geen anderhalve
meter afstand van elkaar. Ook dat is een stukje
Vrijheid”, zei Bea Foubert. “Eindelijk, na twee digitale Algemene vergaderingen, opnieuw in levenden lijve, met toespraken, in een mooi kader,
waarbij we daadwerkelijk samen werken aan de
vooruitgang van het VSOA. Een verademing”.
Blijvende impact
Bea Foubert stond verder stil bij de gigantische
impact op onze samenleving van Covid 19 en
welke blijvende gevolgen die ook voor het VSOA
hebben gehad en nog altijd hebben.
In ijltempo gooide de volledige samenleving,
noodgedwongen door de quarantaine en de
lock down, haar werking om. De openbare
diensten lieten de samenleving evenwel verder
draaien: “Onze zorgsector stond in de vuurlinie,
samen met de andere essentiële diensten zoals,
en ik noem er slechts enkele, de vuilnisophaling,
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de brandweer, de cipiers, de civiele bescherming, de groendiensten, defensie en politie,
treinbestuurders en begeleiders. Mensen uit
het onderwijs draaiden overuren. Elke avond
kregen zij applaus, maar, werden doorgaans, als
het op belonen aankomt, royaal vergeten. Maar
wij blijven alert en verdedigen hun rechten bij
de onderhandelingen!”

Drukke agenda
Op de agenda staan onder andere de intersectorale onderhandelingen. Bea Foubert: “Er is
nu al dertien jaar geen intersectoraal akkoord!
De Algemeen voorzitter zetelt in de Pensioencommissie ad hoc waar hij actief het onderste
uit de kan zal halen om onze pensioenrechten
te verdedigen. De minister van Pensioenen legt
ons de teksten van haar hervorming voor en wij
zijn van plan de kwestie van de zware beroepen
weer centraal te stellen in het debat.”

Het einde van de
Lang Levenstraat
Het congres was ook een uitstekende gelegenheid om de voorbije verhuis van het algemeen
secretariaat van het VSOA nog eens bekend te
maken. In juni van dit jaar verhuisde het secretariaat inderdaad van de Lang Levenstraat in de
Matongewijk, naar de Boudewijnlaan, aan metro Yser in de Noordwijk van Brussel.
De gebouwen in Elsene voldeden niet meer
aan de veiligheids- en welzijnsnormen voor het
personeel. Maar meer dan een verhuis, is dit
nieuwe VSOA-gebouw een versterking van de
uitstraling van het VSOA!
Dit zal de zichtbaarheid van de organisatie vergroten. Bovendien is de 8ste verdieping volledig gewijd aan vergader- en opleidingsruimten.
september 2022
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“Het VSOA professionaliseert! Wat een geweldig symbool is dit om het 50-jarig bestaan van
het VSOA te vieren”, besloot Bea Foubert.

50 jaar VSOA

De vrijheid als
grondpijler

raal van het VSOA van 1974 tot 1997. Hij werd
opgevolgd door Henk Herman van 1997 tot
2018. Bea Foubert had de eer beide heren te
mogen opvolgen. In het licht van gender –één
van de congreswerven- is het niet onbelangrijk
om voor het eerst een vrouw mee aan het hoofd
te mogen hebben van het VSOA.
Over waarden en identiteit
Het VSOA bouwde een traditie op met congressen over waarden en identiteit. Het Congres te
Spa van 26 en 27 mei 1978 stond volledig in
het teken van ‘solidariteit in een nieuw syndicalisme’. Verantwoordelijkheid en vorming gaan
hand in hand met deze fundamentele grondpijler. De erkenning van de menselijke vrijheid is
één van de belangrijkste waarden van het VSOA.
In de congresdocumenten stond onder meer de
heel actuele passage te lezen: “de overschakeling van actieve dienst naar de periode van rustpensioen dient ernstig te worden bestudeerd.
Wij streven naar een veralgemeend rustpensioen op 60 jaar”.

Algemeen secretaris Bea Foubert opende
het congres met een historische schets
van het 50-jarig bestaan van het VSOA.
Ze beklemtoonde dat de vrijheid één van
de grondpijlers is en blijft van de vakbond
die op 10 juni 1972 het daglicht zag.

Het congres van Wépion van 14-15 mei 1982,
nu exact 40 jaar geleden, vierde het tienjarig
bestaan van het VSOA en had als thema onder
meer de filosofie van het liberaal syndicalisme. ‘Vrijheid in solidariteit’ beslaat één van de
hoofdstukken van dat congres.

Het ‘Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt’
ontstond uit de fusie van het LSAOD (Liberale
Syndicalisten, Agenten Openbare Diensten) en
het LSOD (Liberaal Syndicaat van de Openbare Diensten). Bij de keuze van de nieuwe naam
werd voor ‘Vrij’ syndicaat en niet langer voor ‘Liberaal’ gekozen, met andere woorden: “vrij van
elke politieke tussenkomst of afhankelijkheid”.
Het duurde nog tot 2002 alvorens de vakbond
representatief werd.

Dialoog en consensus
Een ander congres, dat van 8, 9 en 10 oktober
1987, ook in Wépion, bestudeerde het liberaal
syndicalisme in het algemeen en bij het VSOA
in het bijzonder. Het besliste dat het voor een
syndicale organisatie van levensbelang is een
grote flexibiliteit aan de dag te leggen. Met de
solidariteit werd het verantwoordelijkheidsbewustzijn één van de grondpijlers van het liberaal
syndicalisme.

Vijf voorzitters
In die vijftig jaar kende het VSOA slechts vijf
algemeen voorzitters en drie secretarissen-generaal. Frans Mievis werd de eerste Algemeen
Voorzitter van het VSOA, van 1972 tot 1988, opgevolgd door Jean Verswijfelen tot 1992. Marcel
Ongena nam de fakkel over tot 2005. Hij werd
opgevolgd door Jan Eyndels tot 2014. En ten
slotte, François Fernandez-Corrales van 2014
tot vandaag. Zijn herverkiezing in 2020 gebeurde in volle coronacrisis helaas volledig digitaal.
Guy De Witte werd de eerste secretaris-gene-

De eerste werf

Gelijkheid tussen
mannen en vrouwen
Als inleiding op de werf ‘Gender’ bracht
Bea Foubert de bijzondere Algemene
vergadering van 30 juni 2022 in herinnering, die de Statuten wijzigde.

De nieuwe Statuten, voorzien, wat de werf ‘Gender’ betreft, in enerzijds het nieuwe artikel 53
dat gendergelijkheid in de werking opneemt:
“we streven naar een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen intern en binnen al de domeinen van het sociaal overleg”, en
anderzijds, de noot bij de inhoudstafel, nl. dat
de functienamen gebruikt in de Statuten, “gemeenslachtig worden geacht”.
Eerder werd het ‘Charter van de gelijkheid van
mannen en vrouwen in de vakbonden, gendermainstreaming in de vakbonden’, opgenomen
in het ARIO, maar de Statuten versterken het nu
naar het hoogste niveau.

Masanka Tshimanga:
“Een lange weg werd
afgelegd.”

Algemeen ondervoorzitter Masanka Tshimanga
ging dieper in op de stellingen over de werf
‘Gender’. Ze gaf een stukje geschiedenis waaruit
bleek dat er vóór 1974 amper sprake was van
gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt. In dat jaar werd de Commissie
Vrouwenarbeid opgericht en 1975 werd het ‘Internationaal Jaar van de Vrouw’. De commissie
functioneerde tot 1985, maar de problemen bleven. Intussen werden de vakbonden zich ook bewust van de genderproblematiek. Masanka: “De
meeste VSOA-groepen, die verschillende sectoren van de openbare dienst vertegenwoordigen,
hebben op hun lidmaatschapsformulieren de
term ‘andere’ opgenomen om de gender-identiteit van hun lid aan te geven. Er is oog voor mechanismen om vrouwen in staat te stellen deel
te nemen aan collectieve onderhandelingen en
in te gaan op hun sociale eisen.”
VSOA argument
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CONGRES

De tweede werf

Verder is er aandacht voor de aanwezigheid van
vrouwen op verschillende niveaus in de vakbond en in het redactiecomité en de inhoud van
Argument. Ten slotte hecht het VSOA ook veel
belang aan een goed evenwicht tussen werk en
privéleven.

Integriteit betekent
geloofwaardigheid
Algemeen voorzitter van het VSOA François
Fernandez-Corrales kreeg de eer om de werf ‘integriteit’ toe te lichten, een waarde die volgens
hem “op zijn zachtst gezegd, door de meeste
van onze vertegenwoordigers nog niet is opgemerkt”.

Draaischijf van het VSOA-gendergebeuren is natuurlijk de Cel Gender, waarin de vertegenwoordigers van de verschillende groepen zetelen.
De aanbevelingen
Het congres kreeg vervolgens belangrijke aanbevelingen voorgesteld waaronder de pensioenongelijkheid mannen-vrouwen verminderen; alle genderdiscriminaties binnen onze
syndicale organisatie bestrijden; nultolerantie
voor geweld; een beter evenwicht tussen beroeps- en privéleven binnen onze syndicale organisatie; inclusief schrijven bij de redactie van
onze vakbondspublicaties; gendergelijkheid
binnen de vakbondsorganen bevorderen en
een evenwichtige vertegenwoordiging tussen
mannen en vrouwen en andere binnen de vakbondsinstanties nastreven; ...

Cindy Willem:
“Met Lily verloren we
een pionier.”

Cindy Willem, ondervoorzitter van de Cel Gender van het VSOA vermeldde dat in 1993 de
‘Raad voor Gelijke Kansen van Mannen en Vrouwen’ werd opgericht. Binnen die raad van vertegenwoordigers van de minister van Arbeid, vrouwenorganisaties en de sociale partners houdt
een vaste commissie de positie van de vrouwen
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op de arbeidsmarkt in het oog, zowel voor de privé- als voor de openbare sector.
Cindy blikte tevens terug op de gendergeschiedenis van het VSOA. “De oprichting van de Raad
Gelijke Kansen was meteen het startsignaal van
de voorloper van onze ‘Cel Gender’, namelijk de
‘Cel vrouw en gezin’ onder impuls van toenmalig
algemeen voorzitter en inmiddels ere-voorzitter
Marcel Ongena, en onder leiding van wijlen Liliane Kerrinckx. Iedereen noemde haar Lily.”
Lily stond mee aan de wieg van de werking binnen het VSOA rond gelijkheid tussen mannen en
vrouwen. Ze was actief binnen VSOA-Onderwijs
en was de eerste vrouwelijke algemene ondervoorzitter van het VSOA van 1993 tot eind
2008. Ze was de eerste vertegenwoordiger van
het VSOA bij de oprichting van de Raad voor de
Gelijke Kansen in 1993.
Sterke basis
Lily was een pionier in de strijd voor gelijke
kansen. Ze lag aan de basis van vele adviezen
van de raad, zoals de loontransparantie en het
wegwerken van de loonkloof tussen vrouwen en
mannen, de toegang tot vrouwelijke en mannelijke anticonceptie, de verloven voor co-ouders
in het geval van een doodgeboren kindje, het
evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, maar ook over de pensioenen. Onder meer over de genderdimensie en
zware arbeid in het kader van de pensioenhervormingen.
Begin 2018 nam Cindy van Lily de fakkel over
als VSOA-vertegenwoordiger binnen de Raad
gelijke kansen. Op 22 februari 2020 overleed
Lily aan een slepende ziekte. Haar werk wordt
met veel enthousiasme voortgezet.

Een reden te meer om van integriteit in de toekomst een drijvende kracht te maken en een element van positieve communicatie intern en naar
de buitenwereld toe.
Integriteit, een ruim begrip
Een en ander spruit natuurlijk voort uit de basiswaarden zelf van het VSOA: solidariteit; verantwoordelijkheid; tolerantie; integriteit; politieke
en filosofische onafhankelijkheid. Integriteit
moet goed gedefinieerd worden. Ze gaat bijvoorbeeld verder dan ‘eerlijkheid’. Integriteit is
veel ruimer en zit dus in alles, aldus de voorzitter. Integriteit omvat eerlijkheid, betrouwbaarheid, moraal, ethiek en eer op het vlak van de
arbeidswereld.
Dit geldt des te meer voor de openbare sector
waar de gebruiker onpartijdig moet worden behandeld en op een kwaliteitsvolle dienstverlening moet kunnen rekenen. Integriteit betekent
geloofwaardigheid!
Goede afspraken
Om de integriteit in een organisatie te bewaken
is een goede deontologische code nodig. “Door
te zorgen voor een open en transparante werkomgeving. Door regelmatig zelfbeoordelingen
uit te voeren op het vlak van integriteit. Door
actie te ondernemen wanneer een van de medewerkers weinig integriteit vertoont. Door het
bestaande werkplekbeleid te hanteren om medewerkers te begeleiden op het vlak van de beste praktijken op alle gebieden. Door zelf hoge
ethische normen te volgen, en zelf een professionele houding aan te nemen: dat legt de basis
voor kwaliteitsrelaties die het team aanmoedigen om uw voorbeeld te volgen. Wees altijd respectvol voor meningen, luister en hou rekening
met wat de ander zegt. Openstaan voor dialoog
is fundamenteel.
Het erkennen van fouten en er de verantwoorseptember 2022
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delijkheid en gevolgen van dragen, laat zien dat
je eerlijk bent en openstaat voor constructieve
feedback. Dit zijn twee kenmerken die mensen
met een hoge mate van bedrijfsintegriteit gemeen hebben.” En opnieuw concludeerde de
Algemeen voorzitter, dat integriteit de geloofwaardigheid bevordert.

De derde werf ‘sociale dialoog en
VSOA-signatuur’ houdt rechtstreeks
verband met de vzw Centrum voor Kadervorming CKV, ons studie-, actie- en
vormingscentrum voor kaderleden. Ondervoorzitter Vincent Gilles lichtte een
en ander toe.

tal aanbevelingen die aan het congres werden
voorgelegd. Het oordeel van elke beroepsgroep
blijft niettemin doorslaggevend hoe deze aanbevelingen in de praktijk om te zetten. Het CKV
moet de nodige middelen gegeven worden om
de gegeven opleidingen te globaliseren en te
rationaliseren.

François
Fernandez Corrales:
“We moeten vooral onze
eigen regels op onszelf
toepassen.”

De deontologische code ziet het als een deontologische plicht dat de medewerkers van
het VSOA bereid zijn syndicale basisopleidingen en voortdurende en regelmatige vorming
te volgen om een betere syndicale werking te
waarborgen, ten dienste van de leden. De statuten geven bovendien aan het Directiecomité
de bevoegdheid om de profielen op te stellen
waaraan de kandidaten Algemeen Voorzitter,
Algemene Ondervoorzitters van het VSOA, de
Algemeen Secretaris en de Financieel Directeur
van het VSOA moeten voldoen. Ervaring, kwaliteit, visie op de toekomst en voortdurende opleiding zijn daarbij belangrijk.

Deze aanbevelingen omhelzen onder andere
dat kandidaten voor verkiesbare functies en/of
functies van vaste afgevaardigde over sociale
kwaliteiten beschikken zoals empathie, assertiviteit, organisatorische vaardigheden, genderen diversiteitsbewustzijn; ... . Zij krijgen enerzijds een opleiding om hen in staat te stellen de
hen toevertrouwde taken uit te voeren in een
mensgericht managementkader en anderzijds
om de communicatie in de breedste zin van het
woord te optimaliseren, waaronder ook praktische vaardigheden en gedrag in de omgang
met de media. Ook zouden zij systematisch hun
visie moeten ontwikkelen op de toekomst van
de functie die ze ambiëren, die zij ook zouden
moeten vertalen in een al dan niet meerjarige
strategie die ter goedkeuring zou worden voorgelegd tegelijk met hun verkiezing.

Integer zijn betekent natuurlijk dat in de eerste
plaats de eigen regels op onszelf worden toegepast. De verantwoordelijken moeten daarbij
het goede voorbeeld geven. De deontologische
code bevat zowel rechten als plichten. En wat de
plichten betreft, is het de plicht van alle vertegenwoordigers om op een lijn te blijven met de
waarden van het VSOA. De cohesie van de organisatie wordt bevorderd door meer consistentie
in de ondernomen acties; open communicatie
met de buitenwereld is de norm.

Vincent Gilles:
“de werkgroep van
onze werf had slechts
één bekommernis:
voorstellen doen voor
een positieve evolutie van
het VSOA.”

Het jubileumcongres
van het VSOA keurde de
aanbevelingen van de
drie werven met ruime
meerderheid goed.

De voorzitter presenteerde drie belangrijke
aanbevelingen op basis van de volgende assen:
informatie en opleiding, responsabilisering van
de leiders en herhaalde pedagogie.

De derde werf

Sociale dialoog en
VSOA-signatuur
september 2022

Vincent Gilles lichtte de werf ‘Sociale Dialoog
en VSOA-signatuur’ toe en legde tevens de
aanbevelingen voor aan de vergadering. De
aanbevelingen werden vooraf in een werkgroep
grondig voorbereid. Dit alles leidde tot een aanVSOA argument
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Ere-Algemeen Voorzitter
Marcel Ongena

“Veel werk
aan de winkel”
Marcel Ongena, VSOA-voorzitter van 1992 tot
2005, begon met een moment van stilte ter nagedachtenis van alle overledenen van het VSOA.
“Samen met hen en de huidige VSOA-militanten
kon de vakbond erin slagen om vele moeilijkheden het hoofd te bieden en de leden krachtig te
verdedigen”, zo zei hij.
Marcel Ongena herinnerde alle congressisten
nogmaals aan het motto van het VSOA: “Wij
handelen alleen in het belang van onze leden
en wij bestaan alleen om hen tevreden te stellen. ”Tevens verwees hij naar de belangrijke
opdracht van het VSOA: de verdediging van de
openbare sector, “die de onze is en die wij willen behouden, zo niet verbeteren. Wij zijn van
oordeel dat in een maatschappij die beweert
democratisch te zijn, de overheidssector een
belangrijke, zo niet vitale rol speelt; hij neemt
de continuïteit op zich en staat onder meer borg
voor de vrijheden van de burgers en voor de uitoefening van de rechten en plichten die daaraan
verbonden zijn”.

bepaalde personen die er genoegen in scheppen de goede uitvoering van onze opdrachten
te dwarsbomen? Onze brandweermannen, ambulanciers en politiecollega's die hier vandaag
aanwezig zijn, kunnen daarvan getuigen. Maar
zij zijn niet de enigen, onze medewerkers die de
contacten met de bevolking onderhouden, de
belastingbetaler, de ouders van schoolkinderen of de patiënten van zorgorganisaties, staan
vooraan om ons te vertellen over de weinige
aandacht die zij krijgen.”
Ere-Voorzitter Ongena besloot: “De toekomst
zal voor veel personeelsleden in de publieke
sector moeilijk zijn en de goede diensten van
onze vakbondsorganisatie zullen des te noodzakelijker zijn. Veel geluk voor jullie allemaal, er is
veel werk aan de winkel.”

Algemeen voorzitter
François FernandezCorrales:

“Het VSOA geeft
blijk van stabiliteit
en vertrouwen”
De Algemeen voorzitter sprak een woord van
dank uit aan allen die van het VSOA de organisatie maakte tot wat ze vandaag is, de gewezen
groepsvoorzitters, de gewezen afgevaardigden
en militanten: een organisatie die blijk geeft van
stabiliteit en vertrouwen.
Dankwoord
Ook de gewezen algemeen voorzitter Marcel
Ongena en de gewezen secretarissen-generaal
Guy De Witte – die zich helaas, op de valreep
moest verontschuldigen wegens onvoorziene

familiale omstandigheden - en Henk Herman
bedankte hij oprecht voor hun waardevolle bijdragen: de gendergelijkheid binnen het VSOA
bevorderen, onze pensioenrechten verdedigen
en de algemene representativiteit te hebben
verwezenlijkt.
De Algemeen voorzitter: “Zonder al onze voorgangers zouden wij hier vandaag niet staan en
ik draag dit applaus in alle nederigheid aan hen
op.”
Ook de huidige medewerkers van het VSOA ontbraken niet in zijn dankwoord.
De drie werven
“De werven waarover dit congres een besluit
heeft genomen, zullen een blijvende impact
hebben op de manier waarop we werken en we
onze leden van dienst zijn.”
De Algemeen voorzitter omschreef de aanbevelingen die het congres heeft goedgekeurd als
een richtsnoer, een soort scorebord voor het
VSOA en zijn beroepsgroepen. Het startschot
voor de verdere uitwerking werd nu gegeven.
Actieplannen zullen opgesteld, opvolging zal
worden gegeven.
Trots op het VSOA !
François Fernandez-Corrales werd emotioneel
en sprak enkele persoonlijke woorden van dank
en vriendschap uit aan enkele pioniers en medewerkers.
Bovenal is hij trots om bij het VSOA te horen,
trots op de waarden waar wij voor staan. En
trots op alle congressisten, die er dagelijks voor
zorgen dat het VSOA groeit. Het VSOA bestaat
slechts door en voor zijn leden. 
© Foto's VSOA en Kim Vanbesien Fotografie

Ingekrompen middelen
Maar een belangrijke voorwaarde is te beschikken over de nodige middelen: “Sinds enkele
jaren moeten veel personeelsleden van overheidsorganen echter constateren dat hun investerings- en werkingsbudgetten ingekrompen
zijn en dat dit grote gevolgen heeft gehad voor
het personeel en hun actiemiddelen.”
Hij betreurde dat de statutaire regeling op te
veel vlakken wordt ondermijnd. En wat valt er
te zeggen “over het afschuwelijke gedrag van
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Jongeren getuigen over hun inzet
voor het VSOA
Tijdens het congres keken de aanwezigen naar enkele pakkende videoclips met getuigenissen van afgevaardigden over de
toekomst van het VSOA. Algemeen voorzitter François Fernandez-Corrales ontpopte zich daarbij als een volleerd interviewer.
gevaardigden; er is zeker en vast genoeg potentieel en goede vooruitzichten om dit mogelijk te
maken.”

Céleste-Daphnée Kanuma, federaal secretaris
bij VSOA-FGGA en Dries Dumoulin, provinciaal
penningmeester van VSOA-Politie antwoordden
vlot op de vragen die voorzitter Fernandez-Corrales hen voor de voeten gooide. Dries benadrukte
het belang van de leden bij het werk van de afgevaardigde en de integriteit, een thema van het
congres. Céleste wees op het belang aanwezig te
zijn op het terrein om de leden bij te staan.
Rechten verdedigen
Dries: “In de huidige werkomstandigheden, waar
de werkdruk zeer hoog is en er steeds meer van
je verwacht wordt, voor hetzelfde loon, en vaak
met minder personeel, moeten de rechten van
de collega's/werknemers gevrijwaard blijven. Er
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zijn altijd uitzonderingen en iedereen moet eens
water bij de wijn doen, maar dat kan géén constante worden... , of beter gezegd een "vanzelfsprekendheid" zijn.”
Elke vakorganisatie heeft volgens Dries zijn kwaliteiten en het heeft ook géén enkele zin om een
andere vakorganisatie met de vinger te wijzen,
“in tegendeel, wij willen ons product - VSOA sterk maken door de eigen ervaring te promoten.
Op die manier kan er op waardering worden gerekend”.
Hij benadrukt verder het belang van de integriteit
van alle afgevaardigden en de aandacht voor de
loon- en pensioenproblemen. Dries: “Belangrijk
is dat het VSOA mee is met de tijd en mee ten
strijde trekt voor verjonging, ook binnen de af-

Vanzelfsprekend
Céleste: “Voor mij was de keuze voor het VSOA
vanzelfsprekend omdat ik dezelfde waarden deel
als het VSOA: vrijheid, verdraagzaamheid, solidariteit en integriteit. Het zijn waarden die mij raken
en die voor mij van wezenlijk belang zijn wanneer
men afgevaardigde is.”
Ze benadrukt dat een afgevaardigde oog moet
hebben voor de verschillende situaties op het
terrein, voor de problemen die ondervonden
kunnen worden en de link moet maken met de
vaste afgevaardigde bij het VSOA om de problemen uit te leggen. Céleste: “Het is ook belangrijk
dat de afgevaardigde zich vormt om het juiste
antwoord te kunnen geven en de juiste aanpak te
hebben voor de problemen die men ondervindt
op de werkvloer.”
Buikgevoel
En aan het einde van de gesprekken kreeg voorzitter Fernandez-Corrales ook nog een interessante vraag. Welke goede raad had hij voor de
jongeren? “Werk met je buikgevoel, geef nooit op
en behoud je optimisme en enthousiasme.”
Wat een goede raad voor de toekomst van het
VSOA!
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Een dag met Tommy en Gregory, technicus lasser ‘Koper & Fiber’

Trots VSOA steunt zijn techniekers
in het veld
Dinsdag, 8 uur, Gent Sint-Pieters, Tommy en Gregory sluiten hun laptop aan en krijgen 2 werkbevelen voor vandaag. Eerst
moeten ze naar Wondelgem en dan naar Aalst.
geen probleem is. Om 10 uur komen de techniekers aan bij de klant die gelukkig wel aanwezig
is. De klant signaleert dat hij geen internet en
geen TV meer heeft… bij nazicht van de installatie constateren de techniekers dat er een verzwakking op het aansluitpunt zit waardoor de
modem niet opstart.

D

Gregory en Tommy doen eerst een visuele check
van de installatie, plaatsen een laser op de vezel
nadat ze het verlies met een powermeter gemeten hebben. Het aansluitpunt buiten wordt geopend en de voedingsvezel wordt gebroken om
na te zien of de splitter nog goed is. De las van
de voeding naar de splitter zat geplooid en daardoor laat deze geen lichtsignaal door. Tommy
maakt een nieuwe las, Gregory doet een ‘end to
end’ meting en de klant wordt weer ‘in dienst gezet’. Na 75 minuten werken TV en internet weer.

Geen internet
Onze techniekers verlaten Wondelgem om naar
Aalst te rijden. De tweede afspraak is in Aalst
en onderweg verwittigen ze de klant dat zij iets
vroeger zullen zijn en vragen of dit voor hem

Intussen krijgen onze techniekers een nieuw
werkbevel in Aalst: nazicht van de installatie
van een klant die de dag ervoor in dienst werd
gezet na een algemene storing. Twintig minuten
later zijn ze ter plaatse. De klant klaagt dat zijn
alarm-camera-systeem niet meer werkt sinds
dat zijn lijn terug in dienst gekomen is. Gregory
kijkt de installatie na en vindt geen enkel probleem bij zijn installatie. Tommy doet een “reboot” van zijn alarminstallatie en na 35 minuten
is het systeem volledig in orde.

e wagen wordt ingeladen en rond 9
uur komen ze toe bij een klant in Wondelgem. Bij deze klant moeten ze een
aansluitingspunt plaatsen, een nieuwe modem
configureren en de technologie van de lijn van
koper naar fiber muteren. Maar de klant is afwezig en blijft onbereikbaar per telefoon. Heel
jammer want de klant had een bevestiging per
mail gekregen en zijn afspraak werd nog de dag
ervoor (op maandag…) per sms bevestigd.

Middagpauze
Tijd voor een koffie en om middagpauze te nemen. Na 30 minuten krijgen ze via de dispatching een nieuwe opdracht: een klant in Aalst
moet geholpen worden, de meting die door de
dispatching online werd gedaan, geeft slechte
waarden (fiber). Rond 13 uur staan ze aan de
deur van de klant. Na een paar metingen worden
de problemen vrij vlug gevonden: de originele
installatie was niet correct uitgevoerd. De onderaannemer die de installatie uitvoerde, zal moeten terug komen om dit op een correcte manier
te doen. In afwachting geven onze techniekers
een tijdelijke oplossing aan de klant zodat deze
zijn internet en TV aansluiting kan gebruiken.
Terug in de camionette en een nieuwe opdracht
is al op hun laptop binnengekomen: naar Gent
rijden en een nieuwe storing opheffen. Om
15u15 staan ze aan de deur van de klant die heel
tevreden is hen te zien. Een collega was al deze
ochtend ter plaats geweest en heeft de storing
afgesloten. Na een visuele controle blijkt dat de
invoerkabel beschadigd was in het aansluitpunt
buiten. Er wordt een nieuwe invoerkabel getrokken en de klant kan opnieuw volop genieten van
zijn diensten bij Proximus.
16u15, tijd om terug naar Gent Sint-Pieters te
rijden.

Op stap met onze gepensioneerden
Op 24 juni 2022 bezochten de gepensioneerden van VSOA-Proximus met een gids de stad Leuven. Na het bezoek aan het stadcentrum met zijn vele bezienswaardigheden maakten de leden
van de lunchpauze gebruik om indrukken en herinneringen uit te wisselen.
De solidariteit van de gepensioneerden met de huidige werknemers is duidelijk, VSOA-Proximus
dankt hen voor hun steun.
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De actiedag van het bpost-personeel
Het vertrouwen van het personeel in het topmanagement van bpost taande de maanden voor de zomer. In gans België
stelden we vast dat personeelsgebrek, afschaffing van diensten en paniekvoetbal de regel werd in plaats van de
uitzondering. In gemeenschappelijk vakbondsfront werd dus aan de alarmbel getrokken, met onder andere een actie op
28 juni voor het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter.

Als praten niet meer helpt
Op alle niveaus werd door alle vakbonden in
de verschillende overlegorganen gewezen op
de vele problemen op het terrein. Postrondes
die bleven liggen, retailkantoren die gesloten
bleven, verdeling van rondes zonder enige
compensatie, dramatische besparingen op
alle niveaus onder het mom van reorganisaties, … het personeel van bpost kan hier on-
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dertussen zeker over meespreken. VSOA-Post
kreeg de indruk dat de filialen in het buitenland belangrijker en interessanter waren voor
het topmanagement. Men vergat echter dat
bpost-België het fundament is waarop ons
bedrijf werd gebouwd.
Door de stijgende onduidelijkheid over het
doel van onze CEO, besloot het gemeen-

schappelijk vakbondsfront in juni om alle
overleg te stoppen, een actiedag te plannen
en een gesprek te eisen met minister De Sutter. Want ook vanuit die hoek bleef het stil
rond de aanpassing van de postwet, waarbij
een ‘Social Level Playing Field’ zou gecreëerd
worden.
Dit ‘Social Level Playing Field’ moet ervoor
zorgen dat alle postbedrijven in België en bij
september 2022
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uitbreiding in Europa met dezelfde wapens
strijden. Zolang de andere postbedrijven
met (schijn-)zelfstandigen blijven werken,
kan men onmogelijk spreken van een eerlijke concurrentie. Het afgelopen jaar, en zeker
sinds de eindejaarsperiode van 2021, hebben
de invallen in de verschillende postbedrijven
bewezen dat men een loopje neemt met de
Sociale Zekerheid, de arbeidswetgeving (met
zelfs kinderarbeid!) en ga zo maar door.

alle regeringspartijen. We kunnen ons
ondertussen wel afvragen of men niet al
bezig is met de verkiezingen van 2024.
Voor onze volksvertegenwoordigers is het
blijkbaar niet populair om tegen mistoestanden in te gaan.
Kort na de actie bevestigde het management, bij monde van de CEO Dirk Tirez, dat
bpost-België een belangrijke pijler blijft bin-

nen onze multinational. Samen met de sociale partners wenst het management te blijven
ijveren voor het gelijke sociale speelveld. Bovendien werd de tewerkstellingsgarantie bevestigd voor alle medewerkers met een contract van onbepaalde duur. Daarnaast is er
zowel binnen MSO als binnen MRS het nodige
overleg bezig, om na te gaan hoe de bestaande problemen kunnen aangepakt worden.

Ontvangst kabinet
Een delegatie van alle vakorganisaties werd
dus op 28 juni 2022 ontvangen op het kabinet van minister De Sutter. Dit leidde tot een
goed en open gesprek. De minister maakte
het heel duidelijk dat de bezorgdheden van
het gemeenschappelijk vakbondsfront, en bij
uitbreiding van het voltallige personeel van
bpost, wel degelijk serieus worden genomen.
Dit ging minister De Sutter dan ook als dusdanig opnemen met het management van
bpost.
Voor de aanpassing van de postwet was
er wel veel goede wil van het kabinet. Dit
vraagt echter heel wat politieke moed van
september 2022
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POLITIE

Vakorganisaties van politie bundelen
krachten in EU.Pol
Op woensdag 10 november 2021 richtte VSOA-Politie, samen met zes andere vakorganisaties, in Brussel de European
Federation of Police Unions, kortweg EU.Pol, op. Doel: voor de politiemedewerkers in de democratisch geregeerde landen
in Europa zo effectief mogelijk invloed uitoefenen op de besluitvorming van de Europese Unie.
op de volgende bijeenkomst worden gepresenteerd.
Een sterke verontwaardiging was voelbaar toen
een politievrouw uit België, inspecteur Gaël
Vandenbussche, over haar geval van geweld tegen politie sprak. Ze was het slachtoffer van een
mishandeling tijdens een interventie. Toen de
verdachte werd gearresteerd, liep zij lichamelijk
en psychisch letsel op en moest zij uiteindelijk
haar baan als politieagente en haar bijbaan
als sportcoach opgeven. De kosten van de gerechtskosten en de gerechtelijke procedure
werden niet door de werkgever gedekt en leidden tot haar financiële ondergang. Er was geen
steun van haar werkgever en Gaël werd aan haar
lot overgelaten.
v.l.n.r. Roger Mercatoris, Luis Matos, Willy Valckx, Rui Neves, Max Hofmann, Albert Springer,
Michel Oz en Peter Smets.

D

e nieuwe federatie gaat zich dan ook
vooral bezighouden met lobbyactiviteiten op de beleidsterreinen veiligheid en
justitie, en werkgelegenheid en sociale zaken.
Twee onderwerpen zullen daarbij de komende
tijd prioriteit krijgen: het welzijn van politieambtenaren en het geweld tegen politieambtenaren.
De strategie van EU.Pol bestaat erin een intensieve samenwerking te realiseren tussen zoveel
mogelijk politievakorganisaties in Europa. De
oprichting kwam tot stand dankzij vakorganisaties afkomstig uit vijf landen: Spanje, Portugal, België, Zwitserland en Nederland. Het zijn
de vakorganisaties: SPC uit Spanje (Catalonië);
APG/GNR en SIAP uit Portugal, VSPB uit Zwitserland; VSOA Politie uit België en de NPB en
EQUIPE uit Nederland.
Op 10 mei 2022 werd in Brussel de bestuurs-
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vergadering en de eerste zitting met de nieuwe
federaties gehouden. Na vele virtuele sessies,
kon er eindelijk weer een fysieke ontmoeting
georganiseerd worden.
Kort na de oprichting traden al vier nieuwe federaties tot EU.Pol toe: NSPV uit België; NPPSS uit
Litouwen; SNPGL uit Luxemburg en Alternative
Police uit Frankrijk.
Geweld tegen de politie
Het thema van beide dagen luidde "geweld tegen de politie". Dit probleem stelt zich in alle
landen, maar in sommige landen is het groter
dan in andere. Voorafgaandelijk werd door de
verschillende federaties een enquête onder
hun leden gehouden. Uit de eerste resultaten
blijkt duidelijk dat het om een groot probleem
gaat dat op internationaal niveau moet worden
aangepakt. De resultaten van alle landen zullen

Lanceringsevenement
Het slot van de tweedaagse bijeenkomst vond
plaats in de gebouwen van de federale politie in
Brussel. EU. Pol nodigde een aantal prominenten uit de politiek en de politiewereld uit om te
spreken over het onderwerp "geweld tegen de
politie".
Assita Kanko, Europarlementslid
Voor Europarlementslid Assita Kanko (N-VA)
is de politie een deel van de maatschappij dat
de maatschappij beschermt en de democratie
vertegenwoordigt. Bijgevolg moet de politie
adequate instrumenten krijgen om zijn taken uit
te voeren. Zij ziet echter ook lacunes binnen het
rechtssysteem, omdat geweldplegers vaak snel
na hun arrestatie worden vrijgelaten. Zijzelf, als
slachtoffer van fysiek geweld, strijdt des te meer
voor een eerlijke vervolging na een arrestatie.
Kanko was zo vriendelijk om een delegatie van
EU.Pol uit te nodigen in het Europees Parlement
om de problematiek van geweld tegen politie
verder in de aandacht te brengen.
september 2022
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Michel Goovaerts, korpschef van de politiezone
Brussel Hoofdstad Elsene
In Brussel werden in 2021 in totaal 7.700 feiten
van geweld gepleegd tegen politieagenten! Het
is duidelijk dat dit een zware impact heeft gehad
op de collega's. Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) maakt helaas deel uit van het dagelijks leven en is vaak een niet te onderschatten
gevolg van zware gewelddaden tegen politiemensen. En dit staat los van het financiële kostenplaatje voor de politiezone. Sociale netwerken leveren vaak ook hun (negatieve) bijdrage,
omdat zij conflicten tussen partijen razendsnel
kunnen aanwakkeren en versnellen.

Daartoe zal ik alle mogelijke maatregelen treffen binnen het kader van mijn bevoegdheden.
Dit zal uiteraard gebeuren in samenwerking met
het ministerie van Justitie.
Leren van elkaar
Tot slot kunnen we stellen dat EU.Pol als doel
heeft om ervaringen uit te wisselen en van el-

kaar te leren. Dit is hetgeen tijdens de afgelopen
dagen intensief werd ervaren en wat uiteindelijk
van nut zal zijn voor politiemensen tijdens hun
dagelijks werk. De volgende samenkomst vindt
plaats in Zwitserland.
Meer informatie kan u terugvinden op de website van EU.Pol: www.eupol.org

De grootste worden

Wim Liekens,
directeur ICT van de federale politie
Hoofdcommissaris Wim Liekens benadrukte het
belang van goede cijfers over geweld tegen politie. Het is belangrijk om de databank te voeden
met elk feit van geweld tegen politie om een
beter zicht te krijgen op het probleem. In België werkt men met een nieuwe tool om elk feit
van geweld tegen politie centraal te registreren.
Maar er is ook een belangrijke taak weggelegd
voor de leidinggevenden. Zij moeten er op toezien dat feiten van geweld tegen politie steeds
op een correcte en volledige wijze geregistreerd
worden.
Jean-Philippe Lecouffe,
Deputy Executive Director of Europol
Jean-Philippe Lecouffe is van mening dat de radicalisering en het geweld en de bedreigingen
tegen de politie aanzienlijk zijn toegenomen.
Noch hijzelf, noch EuroPol zijn optimistisch over
de toekomst. Hij vindt dat werkgevers veel meer
aandacht moeten besteden aan het welzijn van
hun werknemers en benadrukte dat EU.Pol te
allen tijde kan rekenen op de steun van EuroPol.
Annelies Verlinden,
minister van Binnenlandse Zaken
Vooral de verklaringen van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V),
maakten indruk: "Ik ben voorstander van nultolerantie ten aanzien van geweld tegen de politie, en dus tegen alle veiligheidsberoepen en
interventiediensten. Zij die tot taak hebben ons
te beschermen en voor ons te zorgen, hebben
immers recht op alle vormen van bescherming.

www.vsoa-pol.be
september 2022

Peter Smets, voorzitter van EU.Pol.

“EU.Pol moet uitgroeien tot de grootste Europese
Federatie voor Politievakbonden”,
zegt voorzitter van EU.Pol, Peter Smets.
“Het is niet de bedoeling om te concurreren met de anderen maar om samen voor de rechten van onze politiemensen in Europa te vechten. Indien mogelijk zelfs allemaal onder één
koepel want uiteindelijk zijn we er voor hetzelfde doel. Ervoor zorgen dat het welzijn op het
werk van onze mensen verbetert. Dit doen we eveneens door samen te werken met de andere
beroepssectoren waar vaak dezelfde problemen heersen, kijk naar defensie, douane, cipiers,
ambulanciers, journalisten en nog veel meer. Want enkel met een grote achterban kunnen we
tot resultaten komen. Binnen de instellingen van de EU moet EU.Pol een begrip worden waar
onze vertegenwoordigers naartoe kunnen komen voor raad en daad”, aldus de voorzitter.

volg ons op:

/vsoapolitie
VSOA argument
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Uitvoering Vlaams regeerakkoord stimuleert
politieke willekeur in de lokale sector
Het rommelt al een hele tijd tussen Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) en de drie
vakbonden. De minister wil een maximale autonomie voor de lokale besturen, o.a. ook voor de opmaak van een nieuwe
RPR (rechtspositieregeling). Resultaat: het toezicht wordt praktisch tot nul herleid.

B

esturen kunnen personeelsleden
onrechtmatig behandelen. Dat mag
volgens minister Somers. Hij stelt wel
één voorwaarde; ze mogen de onrechtmatigheid niet op papier zetten of in een besluit gieten. Dan treedt de minister niet op.
VSOA-LRB is de ervaring rijk dat ernstige
onrechtmatigheden binnen lokale besturen
worden toegelaten. Dit heb je uiteraard als
er geen regels worden vastgelegd om dit te
verhinderen.
VSOA-LRB krijgt meer en meer het gevoel dat
de Vlaamse regering stilaan de weg van de
democratie aan het verlaten is.
Minister Somers legde recent nog een advies
van zijn eigen administratie naast zich neer
en liet een “onwettig” besluit passeren. Dit is
ongehoord!

“Geen pogingen meer van de
Vlaamse regering om tot een
akkoord te komen met de
vakbonden.”
Politici hebben in de media de mond vol over
respect en de noodzaak van de sociale dialoog met de sociale partners. De realiteit is
dat echte onderhandelingen in Vlaanderen
al een tijd niet meer bestaan. De Vlaamse regering voert enkel de procedure uit die in het
syndicaal statuut is voorzien en ze zo denkt
aan de regels te hebben voldaan. Vakbonden
krijgen een tekst, mogen opmerkingen maken
en dat is het dan. Aan de tekst wordt inhoudelijk niets gewijzigd.
Nochtans is het belangrijk tot een evenwichtig
en door alle partijen gedragen akkoord te kunnen komen en dat er wederzijdse toegevingen
worden gedaan.

18 VSOA argument

Far-West
Wij begrijpen wel dat de noden kunnen
verschillen van bestuur tot bestuur. Je kan
immers grootsteden niet vergelijken met
centrumsteden of gemeenten. Wel is voor
VSOA-LRB het toezicht een must want anders
dreigen wij in Far-West-toestanden terecht te
komen.
Hete hangijzers
Reeds geruime tijd is er een groot verloop
van personeel bij de lokale besturen. Aan de
basis hiervan liggen de karige verloning in verhouding met de verloning in de private sector
en andere openbare sectoren, en de onhoudbare werkdruk in de WZC’s, te wijten aan o.a.
de onderbezetting. M.a.w. door het jarenlange
falende politieke beleid, komen de lokale besturen in een vicieuze cirkel terecht. De lokale
ambtenaar heeft immers sinds dertig jaar geen
enkele lineaire loonsverhoging meer gekregen.
Gelijk en weer ongelijk
Het regeerakkoord bepaalt dat de verschillen
tussen statutair personeel en contractueel
personeel moet worden weggewerkt.
Tegelijkertijd leidt een ‘gelijke behandeling’
van ongelijke situaties dan juist opnieuw tot
ongelijkheid.
Het staat ondubbelzinnig vast dat de Vlaamse regering de minst gunstige regels voor
het personeel gebruikt om de ongelijkheden
weg te werken, ook daar waar ze nooit kunnen
weggewerkt worden.
Om onbegrijpelijke redenen verlaat de Vlaamse regering het pad van de administratieve
vereenvoudiging, aangezien ze de mogelijkheid creëert om tot 300 verschillende RPR’s
te komen.

De Vlaamse regering kiest zodoende echter
voor nog meer ongelijkheid tussen het personeel van de lokale besturen en provincies.
En, alsof deze verschillen nog niet volstaan,
worden er nog bijkomende ongelijkheden gecreëerd bij elk bestuur tegenover een ander
bestuur, tussen statutairen en statutairen,
tussen contractuelen en contractuelen en tussen statutairen en contractuelen.
Het is overduidelijk, deze oefening staat haaks
op het doel van het regeerakkoord.
Ook gelijk loon voor gelijk werk is blijkbaar
niet meer van toepassing binnen de lokale
en regionale besturen. Dergelijk beleid zet de
deur wagenwijd open voor politieke willekeur.
Het is opvallend welke technieken de Vlaamse
regering gebruikt om de ongelijkheden weg te
werken. Minder, nog minder, niets is al veel te
veel. Dit wordt de nieuwe RPR voor de lokale
ambtenaar. Het Vlaams beleid is geëscaleerd
tot een bezigheid om het personeel en in het
bijzonder ‘de ambtenaar’ te treffen.
Onaantrekkelijke werkgever
Er is geen enkele reden om nog te kandideren
voor een functie in de lokale sector. Dit is niet
langer een aantrekkelijke werkgever. Op deze
manier werkt men verdere privatiseringen in
de hand.

Christel DEMERLIER
Voorzitter regio
Vlaanderen VSOA-LRB
september 2022
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Mijn afscheid

M

en zegt vaak dat niemand onvervangbaar is. Welnu op 30 september 2022 is het zover.
Ik begin niet zonder emotie aan deze enkele regels.
Het gaat toch om 32 jaar van mijn beroepsleven, en van mijn leven zonder
meer, die ik met jullie allen heb mogen beleven. Al kenden we moeilijke
momenten, waren het toch verrijkende jaren.
Dank aan onze Algemeen Voorzitter, François Fernandez-Corrales, voor
zijn open geest en voor zijn geloof in mijn suggesties. Ik ben blij dat ik hem
heb kunnen bewijzen dat zijn vertrouwen in het team terecht was.
Dank aan de leden van het Nationaal Bureau van de groep LRB, aan het
team van permanenten, aan alle afgevaardigden en aan alle leden voor
de goede verstandhouding in al die jaren. Dankzij jullie inzet kon onze
organisatie belangrijke vooruitgang voor onze leden boeken.
Ik wens jullie veel succes met mijn opvolgster, Sophie Faut, een vriendelijke en heel energieke vrouw. Ik ben ervan overtuigd dat jullie haar op de
best mogelijke manier zullen opvangen.
Brigitte COLLIN
Voorzitter VSOA-LRB-BRUSSEL

Het werk verderzetten
Met mijn 50ste in zicht, zal ik op 1 oktober 2022 mijn nieuwe functie als voorzitster van LRB-Regio-Brussel opnemen.
Ik wens me dan ook graag even voor te stellen.

I

k begon mijn professionele loopbaan in mei
2001 bij het OCMW van Vorst. Ik kwam heel
snel bij de vakbond terecht, en draai nu al
17 jaar in het VSOA mee. Eerst als afgevaardigde, daarna als halftijdse vaste afgevaardigde.
Ik kreeg vijf jaar geleden de post van voltijdse
vaste afgevaardigde van de afdeling Vorst (gemeente/OCMW) en werd voor vier jaar vaste
gemachtigde. Ik leidde de onderhandelingen
in meerdere Brusselse gemeenten zoals Evere, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Joost-ten-Node,
Ganshoren, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem…
en de Brusselse Keukens.
Met die ervaring ga ik mijn nieuwe uitdaging aan
op het terrein, mijn menselijke kwaliteiten, samen met die van een participatief management,
en uiteraard mijn visie op de toekomst van onze
vakbond, werd ik er gewoonweg toe bewogen
om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Mijn
rechtstreekse collega’s beschrijven me als een
gemoedelijk mens maar met een sterk karakter

september 2022

en die steeds tot op de bodem van de zaken wil
gaan.
Het contact met de afgevaardigden, de leden
en de overheden ligt aan de basis van ons werk:
het terrein is dus uiterst belangrijk. De toekomst
van onze werknemers zou wel eens heel onzeker
kunnen zijn, en daarom wil ik dat het team afgevaardigden van LRB-Regio-Brussel optimaal
wordt voorbereid. In de lijn van wat onze uittredende voorzitster, Brigitte Collin, al begon, zal ik
heel het luik opleidingen, persoonlijke begeleiding en in team werken, verder ontwikkelen opdat de leden degelijk worden vertegenwoordigd
en verdedigd.
De uitdagingen zijn er, en ik ben klaar om die
toekomstige uitdagingen samen met alle afgevaardigden van LRB-Regio-Brussel aan te pakken. 
Sophie FAUT
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DEFENSIE
Pensioenen voor militairen

Simplistische redeneringen die nadelig zijn!
Naar aanleiding van de besprekingen over de pensioenhervorming, deze zomer 2022, dook opnieuw het eeuwige idee
op om bepaalde, als ‘particulier’ bestempelde stelsels zoals dit van militairen, in vraag te stellen. Daaruit vloeit dan weer
bezorgdheid voort, en die is absoluut terecht. Dit biedt ons de gelegenheid om onverantwoorde uitspraken uit het verleden
te onthullen of te herhalen …

Een voormalige militaire topmanager in aanwezigheid van
een voormalige minister van Defensie:

“De militair die bij Defensie wil blijven
tot het einde van zijn loopbaan, is niet
meer de militair die we zoeken.”

Ondanks onze vele alarmsignalen over het toekomstige personeelstekort,
als gevolg van de pensioengolf en het gebrek aan rekrutering, zette deze
zin de deur open voor een gedwongen vlucht van militairen tijdens en op
het einde van hun loopbaan naar een andere job indien het pensioenstelsel zou aansluiten bij de andere sectoren. Zo werden het BDL-systeem
(beperkte duur) en het ontslag van militairen, die op veel vlakken uitgeput
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waren door hun specifiek beroep, meer dan aangemoedigd. Wij moeten
ons afvragen of er nog belang werd gehecht aan ervaring en expertise,
waaraan momenteel een nijpend tekort is, en nodig om ze te kunnen doorgeven aan de volgende generaties.

Een voormalig militair van het kabinet van Defensie:

“Kijk naar het aantal VEP-aanvragen,
Vrijwillige Encadrerings Prestatie (na
de pensioenleeftijd), dit toont aan dat de
militair langer wil werken.”
september 2022
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Het VEP-systeem is vandaag bijna van vitaal belang voor de werking van
bepaalde eenheden om onder meer het personeelstekort tijdelijk op te
vangen, vroeger waren de aanvragen zeldzamer.
Een VEP-aanvraag is immers in de eerste plaats een persoonlijke keuze
die nauw samenhangt met de fysieke toestand en functie van de militair.
Zo’n interpretatie toonde opnieuw aan dat je met cijfers kan aantonen wat
je wil.

Een parlementslid van een partij uit de vorige meerderheid
in de Commissie Landsverdediging van de Kamer:

“Wat is uiteindelijk het verschil tussen
een militaire kok en een kok in de Lunch
Garden?”

Met alle respect voor de voor- en nadelen in elke sector, maar dit soort
redeneringen wijst op een totale miskenning van de arbeidsvoorwaarden
van ons personeel. Natuurlijk zijn sommige politici en hoogopgeleiden
dol op de vele ceremonies in hun stad, een museum of een vliegtuighangar met een HORECASERVICE die een uitzonderlijke prijs/kwaliteit biedt
(zeker in vergelijking met de outsourcing), maar ze vergeten vaak in welke omstandigheden onze militairen moeten werken tijdens operaties, op
oefeningen en vaak ook in de kazerne. Ook de “Hulp aan de Natie” na de
overstromingen in juli 2021, waarvoor veel burgemeesters vragende partij waren, was daar een mooi voorbeeld van.

Om niks te missen!

V

SOA-Defensie is ook online sterk aanwezig dankzij onze website www.vsoa-defensie.be, ons Facebook-account, Twitter,
Instagram en ons Youtube-kanaal met video tutorials!

Informatie gaat snel en om u op de hoogte te houden van veranderingen binnen Defensie, geven wij de voorkeur aan onze digitale kanalen.
Niet op sociale netwerken? Geen probleem. Wij publiceren al het
nieuws op onze website en sturen een digitale nieuwsbrief naar uw
emailadres met de laatste informatie!
Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief? Surf naar www.vsoa-defensie.be/newsletter of vraag uw gratis abonnement aan via info@
vsoa-defensie.be.
Facebook en Instagram: veranderingen op de agenda!
We zullen u de technische details besparen, maar sommige veranderingen op Facebook stellen ons niet meer in staat onze pagina tweetalig en optimaal te beheren zoals in het verleden.
Daarom hebben wij besloten een Franstalige en een Nederlandstalige
Facebook-pagina op te richten. Hetzelfde geldt voor Instagram, waar
u alleen inhoud kunt vinden in de taal van uw keuze. Hoe kunt u ons
vinden:

Een voormalige minister van Defensie vóór de
principebeslissing van oktober 2016 door te verwijzen
naar extra jaren voor het pensioen per leeftijdsgrens:

“Waarom geen +1 in 2018 & +2 in
2019?”

Deze eerste ‘oorlogsverklaring’ werd door de vakbonden als een belediging opgevat. Het was ook een pijnlijke herinnering: zelfs een politicus die
verantwoordelijk is voor onze Defensie, is niet altijd onze beste bondgenoot. Deze ‘snelle’ oplossing die werd aangehaald tijdens een bilaterale
vergadering zou de generale staf van Defensie nochtans goed hebben
geholpen om het pensioen van talrijke collega’s tijdelijk uit te stellen en
te stoppen.
Deze vier quotes en onze opmerkingen kunnen u misschien verrassen of
ergeren, ze tonen wel aan hoe aan een tafel om 3 uur ’s morgens binnen
enkele minuten een beslissing kan worden genomen zonder rekening te
houden met de militaire specificiteit die ver uitstijgt boven het ‘hippe’ begrip van zwaar beroep. Dit terugkerende idee om ons pensioenstelsel te
hervormen is echter slechts een pleister op een houten been, gezien de
enorme uitdaging om het beroep van militair aantrekkelijker te maken en
de huidige en toekomstige personeelstekorten op te vangen. In afwachting van en ondanks alle POP- en STAR-plannen creëert het opnieuw een
gevaarlijk klimaat met alle gevolgen voor het personeel van ons Departement!
september 2022

@VSOADEFENSIE

@VSOADEFENSIE.SLFPDEFENSE

@SLFPDEFENSE

@VSOADEFENSIE

@SLFPDEFENSE
@VSOA.DEFENSIE_SLFP.DEFENSE

Om beter uw wensen te beantwoorden, bieden wij u schriftelijke en video-inhoud aan die u informeert over onze acties met de Defensie-autoriteiten of de politieke wereld, maar ook over veranderingen binnen
Defensie die u aanbelangen!
Hebt u een probleem? Heeft u een vraag?
Onze helpdesk is er voor u! Per telefoon op 02 223 57 01, per e-mail
via info@vsoa-defensie.be of per privébericht op de sociale netwerken, ons team zal u antwoorden en u verder helpen!
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ONDERWIJS
Er is maar 1 structurele oplossing: een doordachte, legislatuur overschrijdende remedie

Meer zuurstof zal leraren
naar adem doen happen
Het weer wordt voorspeld voor hoogstens tien dagen. Dan nog is het niet zeker of die voorspelling zal uitkomen. Dat er in
september een tekort aan leraren zal zijn, daar kon je in juni al donder en bliksem op zeggen…

B

egin juni, aan de vooravond van het
eind van vorig schooljaar lanceerden de
hoofden van twee onderwijsverstrekkers – Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap – hun
zespuntenplan om naar hun zeggen het onderwijs meer zuurstof te geven en zo het nijpende
en urgente lerarentekort op te lossen.
Er werd daarna door - al dan niet zelfverklaarde
– onderwijsspecialisten, onder wie wat politici,
wat over gepalaverd… Sommigen excelleren
daarin. Een aantal verdedigden de voorstellen;
door anderen werden ze als de bliksem – gaat
het gedonder vooraf – dan weer afgeschoten en
werden er tegenvoorstellen gedaan. Het ene al
wat zotter dan het andere…
Aan de minister van Onderwijs Ben Weyts (NVA) probeerde men wat “zwarte pieten” door te
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schuiven. Ook niet onvoorspelbaar, want in de
politiek - elders ook trouwens - blinkt men ook
daarin uit.
Natte dromen
Soit, terug naar de zuurstof… Uitmunten in –
kortweg excelleren – mag een baas van een onderwijskoepel en een afgevaardigd bestuurder
van een onderwijsnet toch niet onbekend zijn…
Deze voorspelling komt alvast niet uit.
Want het mag gezegd worden: het zespuntenplan van de excellenties van de twee grootste
onderwijsverstrekkers blonk nu niet meteen uit
in… excellentie. Met drie van hun voorstellen:
het verhogen van de prestatienoemers en de
introductie van de jaaropdracht in het secundair onderwijs en een affectatie (benoeming)
aan het schoolbestuur in alle onderwijsniveaus,
probeerden ze alweer een lans te breken voor
hun (natte) droom die ze al jaren koesteren. We

mogen hier stilaan spreken van een fetisj. Zoek
dit woord maar eens op en je zal zien…
Of het nog zotter kan? Ja! Een Vlaams parlementslid stelde zelfs voor om het onderwijspersoneel te benoemen aan het Agentschap voor
Onderwijsdiensten (AgODi)… Wat ze hiermee
beoogt, is mij nog altijd vrij onduidelijk.
Soit, terug naar de zuurstof… De excellenties
van de twee grootste onderwijsverstrekkers
willen af van de in hun ogen gedateerde prestatienoemers. Ze zijn van oordeel dat hiermee de
werkdruk in het onderwijs kan worden verlaagd.
Que??? Sta ons toe zijdelings hen toch nog eens
te herinneren aan het tijdsbestedingsonderzoek
dat uitwees – zwart op wit – dat er door het onderwijzend personeel nu al meer dan 40 uur per
week wordt gewerkt tijdens het schooljaar en
gemiddeld 17, 5 uur per week tijdens schoolvakanties.
september 2022
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Ten eerste: net als de invoering van de jaaropdracht, hoort het mogelijks herbekijken van de
prestatienoemers thuis in een ander debat: de
tijdsbesteding van de leraar. Vervolgens: het onderwijsveld wijsmaken dat met beide voorstellen de werkdruk zal worden verlaagd, is zoals
zeggen dat er na regen zonneschijn komt… Na
zonneschijn komt er dan weer regen. Cynisme
ten top, want deze voorstellen zullen de werkdruk nét doen toenemen.
De benoeming aan een schoolbestuur/scholengroep is een al even cynisch en zelfs pervers
voorstel. Van het onderwijspersoneel zal er
daardoor nog meer flexibiliteit kunnen worden
geëist, omdat ze in meerdere scholen of centra
kunnen worden ingezet. Naar believen…
Deze soort zuurstof nodigt niet meteen uit om
de frisse onderwijslucht te komen opsnuiven.
Ze zal wie al in het onderwijs werkt nog meer
naar adem doen happen en zelfs wegjagen. Laat
staan dat ze het onderwijsberoep (weer) aantrekkelijker zal maken. Net wat ons onderwijs nu
nodig heeft…
Minister van Onderwijs Weyts heeft ongelijk
wanneer hij zegt dat er geen ‘silver bullet’ is
voor het nijpend lerarentekort. Die deugdelijke,
structurele oplossing is er wel: een doordachte,
legislatuur overschrijdende remedie die door
het onderwijsveld wordt gedragen.
Tot dan zal Thor, zoon van Wodan en de aardgodin Fjorgyn, god van de donder én bliksem, de
vruchtbaarheid, beschermgod van het huwelijk
en van de doden zijn toorn over het onderwijsveld blijven ten toon spreiden…

Hoorzitting lerarentekort

Onderwijsverstrekkers eisen nog meer flexibiliteit van onderwijspersoneel. Onaanvaardbaar!
In hun voorstel van resolutie of wat daarvoor
moest doorgaan, riep “GROEN” de onderwijspartners op om samen aan tafel te zitten…
Er moeten immers dringend maatregelen komen om het almaar nijpender en acuut lerarentekort weg te werken.
De onderwijsvakbonden stelden daarop aan
de onderwijsverstrekkers voor om deze keer
samen in te gaan op een uitnodiging voor nog
maar eens een hoorzitting over het lerarentekort voor de Commissie Onderwijs van het
Vlaams Parlement. Die hoorzitting vond plaats
op 14 juli. De intentie was om samen een aantal
korte termijnmaatregelen te presenteren.
september 2022

Unisono deelden de onderwijsverstrekkers
mee dat ze op dit voorstel niet wilden ingaan:
“Ze wilden niet monddood worden gemaakt.”…
Voor hen zijn meer flexibiliteit van het personeel
door onder andere: het verhogen van de prestatienoemer, het invoeren van de jaaropdracht
in het secundair onderwijs, de affectatie aan het
schoolbestuur, het inperken van deeltijds werken… dé middelen om het lerarentekort op te
lossen… Dit zijn trouwens hun fetisjen die hen
al jaren in extase brengen…

Marnix Heyndrickx:

“De voorstellen van de
onderwijsverstrekkers zijn
totaal onaanvaardbaar!
Het lerarentekort zal
niet worden opgelost
op de kap van het
onderwijspersoneel!”
Het VSOA-Onderwijs is van oordeel dat dit maatregelen zijn die net het tegenovergestelde zullen
teweeg brengen. Contraproductief dus. Ze zullen het onderwijsberoep nog onaantrekkelijker
maken! Hiermee. Zal. Het. Tekort. Zéker. Niet.
Worden. Opgelost. Integendeel! Het werk wordt
er enkel maar minder werkbaar door en de combinatie met het privéleven quasi ondoenbaar.
De onderwijsverstrekkers menen – tegen beter
weten in - bij hun fetisjen van de laatste jaren te
moeten blijven… Het lerarentekort menen zij te
moeten gebruiken of liever misbruiken om hun
agenda op een onderhuidse én slinkse wijze
door te drukken… Het VSOA-Onderwijs bedankt
echter voor deze (politieke) spelletjes…
Bovendien beseffen de onderwijsverstrekkers
blijkbaar nog altijd niet, dat sinds mensenheugenis in heel wat van hun scholen en centra het
tijdelijk personeel vaak op onwaardige wijze
werd behandeld. Er werd en wordt zelfs met
hun voeten gespeeld… Waar we vandaag staan,
is dan ook deels het gevolg van een zeer slecht
HR-beleid in sommige van die scholen en centra… Dit soort beleid is een werkgever onwaardig!
Voor het VSOA-Onderwijs zijn de voorstellen
van de onderwijsverstrekkers dan ook totaal

onaanvaardbaar en dus ook niet bespreekbaar.
No pasaran! Het lerarentekort zal niet worden
opgelost op de kap van het onderwijspersoneel!

Korte termijnmaatregelen én
legislatuur overschrijdende
remedie

Tijdens de hoorzitting van 14 juli presenteerden
de onderwijsvakbonden in gemeenschappelijk
front een aantal maatregelen die enig soelaas
kunnen brengen op korte termijn:
• financiële incentive voor niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een onderwijsgerichte opleiding volgen;
• terugbetaling inschrijvingsgeld laatste jaar
lerarenopleiding voor wie onmiddellijk instroomt in onderwijs;
• tot maximaal 15 jaar anciënniteit voor zij-instromers; voor élk ambt en élk vak. Bonus
voor wie al eerder de overstap maakte zonder
verhoging anciënniteit;
• educatief verlof niet langer beperken om bewijs pedagogische bekwaamheid te behalen,
maar ook voor verruiming van onderwijsbevoegdheid of een specifieke langdurige professionalisering;
• clusteren van niet-ingevulde vervangingen
opnieuw mogelijk maken;
• overgangsjaar tussen opleiding en werk: elke
afgestudeerde kan met aangepaste ondersteuning en begeleiding met zekerheid meteen aan het werk met aangepaste opdracht
(minder lesuren voor een voltijdse opdracht)
waardoor ook extra ruimte vrijkomt voor
(les-)voorbereiding, overleg…);
• alle leraren krijgen werkbare opdrachten bij
opdrachtenverdeling;
• systematische screening van scholen bij niet
heraanstelling tijdelijk personeelslid;
• bij re-integratie van een personeelslid blijft
aangestelde vervanger een volledig schooljaar in dienst;
• meelooptraject directies weer mogelijk en
legistieke verankering competentieprofiel
directies.
Deze maatregelen op korte termijn nemen echter niet weg dat er naar een doordachte, legislatuur overschrijdende oplossing moet worden
gezocht door alle onderwijspartners.
Marnix HEYNDRICKX
Voorzitter VSOA-Onderwijs

VSOA argument
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EXCLUSIEF VOOR VSOA-LEDEN

EEN AUTOVERZEKERING
NODIG? WACHT NIET
LANGER, ONDERSCHRIJF NU!
Meer info over onze verzekeringen of een gratis vrijblijvende offerte?
Bel gratis naar ons contact center op 0800/23 230 of surf naar
www.actelaffinity.be/vsoa



Wat is verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid:
•

•

Wanneer u verantwoordelijk bent
voor een ongeval, verzekeren
wij uw belangen en de materiële
en lichamelijke schade
toegebracht aan derden.

•

Wij waarborgen uw verhaal tegen
een aansprakelijke derde voor uw
lichamelijke schade of de stoffelijke
schade aan het verzekerde voertuig.

•

Wij verzekeren uw
strafrechtelijke verdediging.

Bescherming van de bestuurder:
Wij waarborgen uw lichamelijke schade
als bestuurder van het verzekerde
voertuig wanneer u verantwoordelijk
bent voor het ongeval.

Wat is niet verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid:
•

De schade geleden door de
bestuurder die verantwoordelijk
was voor het ongeval.

•

De stoffelijke schade aan
het verzekerde voertuig.

Wij verzekeren tevens de
schade veroorzaakt aan zwakke
weggebruikers (voetgangers, fietsers
en inzittenden), ook als u niet
aansprakelijk bent voor het ongeval.

Rechtsbijstand:

•



Rechtsbijstand:
•

Boetes, opdeciemen en
minnelijke schikkingen.

Bescherming van de bestuurder:
•

De blijvende invaliditeit lager dan 8%.
De eerste maand tijdelijke
ongeschiktheid.

Actelaffinity is de commerciële benaming van een product van Actel – merk van P&V Verzekeringen nv – Verzekeringsonderneming
erkend onder code 0058 – Koningsstraat 151, 1210 Brussel. Dit document is een reclamedocument met daarin algemene
informatie over de autoverzekering Actelaffinity die door P&V Verzekeringen ontwikkeld werd. Alle informatie over de diensten
en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. Als klant bent u beschermd door de
gedragsregels inzake verzekeringen. Op de verzekering Actelaffinity zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband
met het verzekerde risico van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden van dit product aandachtig te
lezen vóór de inschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.actelaffnity.be/avauto of op eenvoudig verzoek aan een sales
adviseur van onscontact center. Alvorens deze verzekering af te sluiten, raden wij u aan het productinformatiedocument en de van
toepassing zijnde algemene voorwaarden (https://www.actelaffinity.be/abvv) te lezen. Het contract voor deze verzekering wordt
afgesloten voor een periode van één jaar en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we
enkele segmentatiecriteria. Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen via 0800/49.494 met een sales adviseur van het contact
center, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U_kunt ook
rechtstreeks contact opnemen met onze dienst Klachtenmanagement die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Wij
zullen de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt met ons contact opnemen per brief
(Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), per e-mail klacht@actel.be of telefonisch 02/250.90.60. Als u niet akkoord
gaat met de voorgestelde oplossing kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000
Brussel), telefonisch 02 547 58 71 of per mail info@ombudsman.as.
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Meer informatie over onze verzekeringen:

