
Solidair met Oekraïne 

argument
AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X . P409836

Tweemaandelijks magazine van het VSOA    Openbare Sector van de ACLVB    www.vsoa.eu    mei 2022



2 VSOA argument mei 2022 mei 2022 VSOA argument  3

Inhoud
Eervol afscheid van brandweerman 4
De brandweerfamilie nam afscheid van Jean-François Spelmans, die 
het leven liet tijdens de bluswerken bij een brand in het voormalige 
Sheratonhotel op het Rogierplein.

Solidariteit Oekraïne 6
Een blik op de ongeziene golf van solidariteit voor Oekraïne, meteen 
na de Russische inval.

Werken met een beperking 8
in de overheidssector
Getuigenis van Ava Vandekerckhove over de impact van haar visuele 
beperking op haar job die ze met veel inzet en plezier vervult.

Brussels openbaar ambt: huis 14
met vele kamers
Relaas over de belangrijke thema’s die aan bod kwamen tijdens de 
algemene vergadering van Sector XV van VSOA-FGGA.

Flexibilisering hoger onderwijs 23
Door de flexibilisering is de administratieve opvolging en de werkdruk bij 
het personeel toegenomen. 

Contact

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Colofon
Verantwoordelijke uitgever François Fernandez-Corrales - Lang Levenstraat 27-29, 1050 Brussel
Redactieleden: Koen De Backer, Henri De Baer,  Philippe Delhalle,  Laurence Gastout,
 Catherine Henrard, Marnix Heyndrickx, Patrick Roijens, 
 Christelle Rousselet, Guy Van Cauwenberghe, Inge Vandendriessche,
 Jimmy Verlez en Patrick Waumans
Eindredactie: Bert Cornelis
Communicatie: Cindy Willem
Beheer & publiciteit: Bea Foubert
Vormgeving: Creative Plus Production
Drukkerij: Remy-Roto nv

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

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

© Foto cover: Belgaimage - HATIM KAGHAT

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

VOLG ONS OP INSTAGRAM
www.instagram.com/vsoa.vakbond



2 VSOA argument mei 2022 mei 2022 VSOA argument  3

EDITO

Een solidaire mei

De loontrekkenden betoogden op 22 april 
jl. om meer koopkracht. Onze collega’s uit 
de privésector eisen terecht een grotere 

loonsverhoging dan de in het interprofessioneel 
akkoord verkregen 0,4%, maar de federale amb-
tenaren staan er nog slechter voor. 
 
Zij wachten al meer dan 20 jaar op een opwaar-
dering van de barema’s. De laatste herziening 
van de lonen gaat terug tot de Copernicushervor-
ming. Hun noodroepen krijgen blijkbaar geen ge-
hoor. De oorverdovende stilte van onze beleids- 
makers kan enkel maar de woede bij het perso-
neel voeden en zal alvast voor acties zorgen. 

Ook in het Franstalig onderwijs heerst er woede. 
Terwijl het belang van een kwaliteitsvol onderwijs 
voor een rechtvaardige en solidaire samenleving 
niet meer moet worden bewezen, wordt er weinig 
of niets gedaan voor de herfinanciering van het 
onderwijs en voor de opwaardering van de lonen 
van het onderwijzend personeel. Hoe kan men 
dan voldoende aanwerven en vooral vermijden 
dat leerkrachten binnen de vijf jaar na hun aan-
werving weggaan?

En wat scheelt er met de Nederlandstalige open-
bare omroep, de VRT? De omroep wil liefst 116 
medewerkers aan de deur zetten. We hadden dit 

eerlijk gezegd niet zien aankomen want had de 
directie niet beloofd dat er geen naakte ontslagen 
zouden vallen? Gebroken beloftes! Er breken aan 
de Reyerslaan in Brussel sombere tijden aan. Het 
getroffen personeel kan op ons rekenen.

De oorlog in Oekraïne leidt tot grote solidariteit. 
De burgers, verschillende verenigingen en vele 
openbare diensten komen spontaan in actie om 
het geteisterd land te helpen en de Oekraïners 
die de gruweldaden van de oorlog ontvluchten, 
fatsoenlijk te onthalen. Een bewijs dat de wil 
aanwezig is om te helpen, in tegenstelling tot het 
vaak bekritiseerde individualisme. 

De brandweerlui, de postbeambten en zo veel an-
deren hebben hulpmaterieel, voedingsmiddelen 
en levensnoodzakelijke goederen verzameld en 
rechtstreeks in Oekraïne afgeleverd. 
Particulieren ontvangen de vluchtelingen en hel-
pen ze bij hun inschrijving. 
Men zal jammer genoeg op de overstromingen 
in Wallonië en dit oorlogsconflict hebben moeten 
wachten om het belang van Defensie, van de ci-
viele hulpverleningsdiensten te onderkennen, en 
om te begrijpen dat deze dringend meer midde-
len moeten krijgen.
Maar de oorlog bewijst ook het belang van het 
werk van de onthaalstructuren voor migranten 
zoals Fedasil en de OCMW’s. Die diensten moe-
ten eveneens de volle aandacht van de overheid 
krijgen om ze op te waarderen met menselijke en 
financiële middelen. 
De openbare diensten zijn en moeten een meer-
waarde blijven voor iedereen en bijzonder voor 
de zwakkeren. Dit alles bevestigt en versterkt 
onze meervoudige verzoeken om door herfinan-
ciering op sterke en efficiënte openbare diensten 
te kunnen rekenen. 
Laten we solidair blijven en goed voor elkaar zor-
gen.  

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA

Dankjewel Pierre! FINANCIËN

Sinds maart 2022 geniet Pierre Boquet van een 
welverdiend pensioen. Pierre was 15 jaar vaste 
afgevaardigde bij VSOA-Financiën en was fier dat 

hij als syndicalist in de voetsporen van zijn vader trad. Als 
notulist van het Nationaal Comité van het VSOA-Finan-
ciën was hij nauw betrokken bij onze werking en bij alle 
belangrijke interne beslissingen. Naast de administratie 
voor onze Franstalige leden volgde Pierre het Tusseno-
verlegcomité Preventie en Beveiliging op het Werk op en 
vertegenwoordigde hij het VSOA-Financiën bij de Konin-
klijke Schenking en de inmiddels verdwenen Koninklijke 
Munt. Pierre was ook steevast aanwezig om op de regio-
nale vergaderingen in het Franstalige landsgedeelte af-

gevaardigden te briefen over de recente ontwikkelingen. 
Hij was bovendien lid van het redactiecomité Argument.

Pierre was heel nauwgezet en wij konden steeds op hem 
rekenen, een syndicalist in hart en nieren. Hem vervan-
gen is niet eenvoudig. Kandidaten die deze uitdaging 
willen aangaan kunnen zich melden via info@slfp-fin.eu.

Namens alle collega’s, “grazie mille” Pierre, voor jouw 
inzet en harde werk! Arrivederci! 

Stefaan SLAGHMUYLDER 
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën

“Burgers, verenigingen en vele openbare diensten komen spontaan in actie 
om Oekraïne te helpen.”
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IN MEMORIAM

Eervol afscheid van
een briljant brandweerman

Op 26 maart nam de brandweerfamilie afscheid van sergeant-majoor Jean-François ‘Jeff’ Spelmans, die het leven liet tijdens 

de bluswerken bij een brand in het voormalige Sheratonhotel op het Rogierplein.

De 49-jarige collega kwam tijdens de in-
terventie onder het puin van een inge-
storte roltrap terecht. Hij werd zo snel 

mogelijk bevrijd, maar overleed helaas aan zijn 
verwondingen. De overige leden van de ploeg 
werden toen meteen vervangen door een nieu-
we ploeg en kregen psychologische bijstand. 
Het parket kondigde een onderzoek aan naar de 
precieze omstandigheden.

“Anderen helpen” zat in zijn DNA
Brandweerman Spelmans werkte al 23 jaar bij 
de Brusselse brandweer en was gekend als een 
voorbeeldige collega die anderen inspireerde 
en motiveerde. Hij was ook een gepassioneerd 
bikepacker en bergbeklimmer. 

In juli van vorig jaar ondernam hij een nieuwe 
expeditie en een poging om de top te bereiken 
van de Broad Peak op 8.051 meter en de K2, de 
op één na hoogste piek ter wereld (8.611 meter), 
gelegen op de Pakistaans-Chinese grens. Samen 
met een vriend ging hij de uitdaging aan als eer-
ste Belgen de tweede hoogste berg ter wereld te 

beklimmen zonder zuurstofmasker of de hulp van 
sherpa's. Op zijn Facebookpagina bracht hij ver-
slag uit van zijn wedervaren tijdens zijn expeditie. 
Zo lezen we hoe hij vorig jaar zijn bergtocht on-
derbrak om Mustapha, een sherpa of ook hap 
(high altitude porter) genoemd, die met acute 
hoogteziekte te kampen kreeg en in levensge-
vaar kwam, te hulp te schieten. 

Jeff schreef (vrije vertaling): ”Ik heb eindelijk ge-
vonden waarvoor ik kwam. Ik dacht dat het ergens 
boven de 8000m was. Een mix van prestatie, en-
gagement, delen en menselijkheid. In kamp 3 op 
Broad Peak (7000 m) vond ik het door af te zien 
van een poging om de top te bereiken. Eigenlijk 
was er geen keuze. Je moest gewoon je gezond 
verstand gebruiken en in actie komen. Het kostte 
ons meer dan 17 uur om het basiskamp te berei-
ken met een gered leven en eindeloze omhelzin-
gen. Trots en erg blij met een verhaal dat goed 
afloopt.” Het was zonder aarzelen dat hij zijn klim-
primeur onderbrak om de Pakistaanse sherpa in 
veiligheid te brengen en diens leven te redden. 
“Ik ben fulltime hulpverlener. Het is mijn roeping 
om te helpen.”

Emotioneel en eervol afscheid
De brandweerlui vormden een erehaag toen 
de kist van hun collega woensdag 23 maart de 
kazerne aan de Helihavenlaan werd binnenge-
dragen. Er werd een rouwkapel ingericht in de 
kazerne zodat hem een laatste eer kon bewezen 
worden.©
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IN MEMORIAM

Brandweerman Spelmans, lid van het VSOA, 
kreeg met instemming van zijn familie postuum 
het burgerlijk ereteken eerste klasse voor moed 
en toewijding vanwege minister van Binnen-
landse zaken Annelies Verlinden. Dit gebeurde 
op 26 maart tijdens het afscheid in de Basiliek 
van Koekelberg in aanwezigheid van zijn familie, 
collega’s van de brandweer en een aantal hoge 
autoriteiten. De kist van Jean-François werd die 
ochtend vanuit de brandweerkazerne met een 
ladderwagen gevolgd door de rouwstoet naar 
de Basiliek gebracht. Meer dan 1.000 mensen 
woonden de plechtigheid bij die ook op groot 
scherm te zien was aan de Basiliek. De brand-
weermannen en -vrouwen met dienst konden de 
uitvaart online volgen. Jean-François werd ook 
postuum tot adjudant gepromoveerd, een graad 
waarvoor hij voor zijn dood gesolliciteerd had. 
Jean-François laat een zoon na en een partner.

Verschillende verantwoordelijken en de dienst-
chef namen het woord en eerden Jean-François 
voor zijn inzet, toewijding, menselijkheid en lei-
derschap. 
Christophe, de broer van Jean-François, die ook 
brandweerman is, nam er ook het woord: “Al-
truïst wordt volgens het woordenboek gebruikt 
voor iemand die zich op een onbaatzuchtige ma-
nier bekommert om het welzijn van anderen. Er 
bestaat geen beter adjectief om Jean-François 
te beschrijven. De brandweerfamilie verloor één 
van zijn briljantste soldaten. Jean-François was 
een groot professional, zeer competent en een 
goede instructeur”, zo zei zijn broer Christophe 
Spelmans tijdens de plechtigheid.

Hij is niet meer maar heeft levens gered 
De priester sprak onder meer over de reddings-
actie van de sherpa maar richtte zich ook tot de 
10de compagnie van de brandweer. Een stukje 
uit zijn betoog:
“Als ik over het leven van Jean-François hoor, 
denk ik het volgende: de grootsheid van een 
mens is niet de top van de berg te bereiken, 
maar de top van de liefde. Ons leven zal niet suc-
cesvol zijn als we de top van de berg bereiken, 
van glorie, van eer, van benoemingen. Neen! 
Jean-François beklom een berg van meer dan 
7000m en wat een vreugde zou hij gehad heb-
ben om boven op de top te staan. Op deze be-
klimming was er een Sherpa in gevaar en er was 
een man met het hart van een brandweerman. 

Er was geen sprake meer om die berg te beklim-
men. Het toppunt van zijn leven heeft zich daar 
afgespeeld, toen hij met de zieke Sherpa de af-
daling deed en zijn leven redde. Het hoogtepunt 
van Jean-François' leven is de liefde... (n.v.d.r. de 
priester draaide zich om en richtte zich tot het 
peloton van de compagnie van Jean-François)
Ik zou jullie, brandweerlui, jullie van de 10e 
compagnie, willen zeggen dat wij soms ook om 
vergiffenis moeten vragen. Want toen er beto-
gingen waren, jullie die het gevaar tegemoet 
gingen om branden te blussen, werden verwel-
komd met stenen, niet met liefde. Jullie waren 
op het hoogtepunt van de liefde. En zij die ste-
nen gooiden, begrepen niet wat het is om een 
brandweerman te zijn. 
Dank voor wat jullie gedaan hebben. Want toen 
Jean-François verpletterd werd en de dood hem 

te pakken kreeg, gingen onze brandweerbroe-
ders en -zusters door met hun werk, dat is liefde. 
Doorzetten tot aan de top van zelfopoffering…”

Het VSOA betuigt zijn diepste medeleven. Onze 
gedachten gaan uit naar de getroffen familie, de 
collega’s, het ganse brandweerkorps en onze le-
den van de sector Hulpverleningzones van het 
VSOA. We hebben oneindig respect voor de 
mannen en vrouwen die elke dag opnieuw in-
staan voor onze veiligheid op risico voor eigen 
leven.
Ook het VSOA eert daarom Adjudant Spelmans 
voor zijn moed en opoffering. 

Cindy WILLEM
Communicatieverantwoordelijke

De passages geciteerd uit de afscheidsplechtig-
heid zijn een vrije vertaling uit het Frans.

De uitvaart van Jean-François Spelmans
kan je herbekijken via
https://pompiers.brussels/nl/gecondoleerd

Foto's: brandweer Brussel
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SOLIDARITEIT OEKRAINE

Deze oorlog laat niemand onberoerd

Intussen hebben 5 miljoen Oekraïners, vooral 
vrouwen en kinderen, het land ontvlucht. Dat 
blijkt uit cijfers van het hoog commissariaat 

voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties 
(UNHCR). Meer dan 2.000 kinderen worden 
vermist. 

Met de campagne #PlekVrij lanceerde de federa-
le overheid een oproep naar alle landgenoten die 
plaats hebben om tijdelijk Oekraïense vluchtelin-
gen op te vangen. Intussen woedt de oorlog al 
meer dan twee maanden en is er nood aan lang-
durige crisisopvang. Een eerste nooddorp voor 
opvang is in volle opbouw op Antwerpen Linker-
oever waar zo’n 600 mensen zullen terechtkun-
nen in  kleine appartementjes, opgetrokken in 
containers. 
Er werd meteen een onthaalcentrum ingericht 
door het federaal overheidspersoneel om de re-

gistratie van vluchtelingen naar ons land te re-
gelen en hen vervolgens naar de lokale besturen 
door te sturen.
Dit alles brengt meteen een impact teweeg op 
vele personeelsleden van de verschillende over-
heidsdiensten zoals stadsdiensten, Fedasil, on-
derwijs, Defensie… die ook in deze situaties het 
beste van zichzelf geven. Ten dienste van alle 
burgers! Dat is hun/onze missie. 

Hartverwarmend
Verschillende hulporganisaties zoals het Rode 
Kruis en Artsen zonder Grenzen, en het Belgisch 
Consortium 12-12 startten meteen geldinzamel-
acties om noodhulp te bieden aan de slachtoffers. 
Er zijn tegelijk vele privé-initiatieven van landge-
noten die vluchtelingen zijn gaan ophalen aan de 
Poolse grens. Mensen zijn spontaan goederen  
en medisch materiaal beginnen inzamelen. Ook 

bedrijven en organisaties dragen hun steentje 
bij. Onze collega’s van de ACLVB stelden 14 va-
kantieappartementen ter beschikking van de 
plaatselijke autoriteiten om er vluchtelingen 
in op te vangen. Het is hartverwarmend te zien 
welke solidariteit en verbondenheid deze oorlog 
teweegbrengt.

Ook de overheid nam initiatief. Bpost bijvoor-
beeld, zamelde intussen 140 ton aan levens-
middelen en levensnoodzakelijke producten in. 
Dat is het resultaat van hun humanitaire inzame-
lingsactie, die van 21 maart tot 22 april duurde. 
De Belgische postkantoren openden een maand 
na het begin van de oorlog in Oekraïne hun deu-
ren als afgifteplaats voor giften van Belgen aan 
Oekraïense burgers. In een maand tijd werd in 
heel België meer dan 140 ton aan levensmid-
delen, hygiënische producten en voeding voor 

Meteen na de Russische inval in Oekraïne ontstond een ongeziene golf van solidariteit vanuit alle hoeken van de wereld. 

Hulporganisaties kwamen onmiddellijk in actie, steden en gemeenten maakten geld en hulpgoederen vrij… Maar ook 

burgers sprongen zelf in de bres. Vele Belgen, soms met Oekraïense wortels of vrienden, schoten de slachtoffers te hulp. De 

bombardementen, oorlogsmisdaden en mensonterende toestanden laten immers niemand onberoerd.
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SOLIDARITEIT OEKRAINE

huisdieren ingezameld, door zowel burgers als 
bedrijven. Sinds 27 april zijn de vrachtwagens 
van bpost onderweg om de ingezamelde goede-
ren tot in Oekraïne te brengen. 
De situatie liet ook onze brandweer niet onbe-
roerd. Belgische brandweerlieden van de zones 
Luxemburg en Wallonië-Picardië organiseerden 
begin maart een humanitair konvooi om 200 Oe-
kraïense vluchtelingen in 4 bussen naar België 
te brengen. Zij hebben een brandweerwagen 
en twee ambulances, alsook beschermings- en 
interventiemateriaal naar de Oekraïense brand-
weer vervoerd. Enkele leden/afgevaardigden 
van de sector Hulpverleningszones van het VSOA 
namen deel aan deze humanitaire actie. Eric 
Labourdette, voorzitter van de sector hulpverle-
ningszones bij VSOA stond in rechtstreeks con-
tact met hen en volgde zo het ganse traject van 
op afstand om hen een hart onder de riem te ste-
ken. Op de terugweg konden de deelnemers niet 
gewoon blijven zitten en hielpen ze in één van 
de vluchtelingencentra in Polen voordat ze huis-
waarts keerden. Ook andere zones dragen hun 
steentje bij en zamelen materiaal en levensmid-
delen in. Zo werden begin mei ook twee volledig 
uitgeruste ziekenwagens en drie ton aan medisch 
materiaal naar Kyiv gebracht vanuit de brand-
weerzone Brussel, dit in samenwerking met de 
Brusselse overheden en het UMC St-Pieter. 

Draagvlak
Er klinkt ook kritiek en onbegrip. Waarom raakt 
het conflict in Oekraïne ‘ons’ zo hard. Waarom is 
er meer solidariteit voor de Oekraïense vluchtelin-
gen dan voor de migranten die in een rubberbo-

tje de Middellandse Zee overvaren of voor de vele 
vluchtelingen die al ettelijke jaren in onze straten 
proberen te overleven? Zo vragen sommigen zich 
af. Wel, er is een groot draagvlak voor solidariteit 
voor deze oorlog. Zoveel is duidelijk. Een politieke 
discussie is hier niet op zijn plaats. Laten we het 
hebben over de solidariteit die deze verschrikke-
lijke oorlog teweegbrengt, over de mensen die 
willen helpen, over de roep om vrede…. 
Dit ondanks onze individualistische maatschap-
pij. Het geeft wel stof tot nadenken over de soli-
dariteitsprincipes in ons land.

Is er hoop?
Dialoog is de enig mogelijke weg om te komen 
tot duurzame veiligheid, democratie, eerbiedi-

ging van de mensenrechten en de vakbondsrech-
ten, vrede en welvaart voor het volk van Oekra-
ine, Rusland en Europa. Maar de vernieling van 
gebouwen en vernietiging van mensenlevens in 
verschillende steden in Oekraïne duren intussen 
voort. Inwoners leven er op straat en in schuilkel-
ders en trachten te overleven.

Net als EPSU, de Europese overheidsvakorgani-
satie, is het VSOA solidair en betuigt zijn steun 
aan het personeel dat ondanks alles in Oekraïne 
de levensnoodzakelijke dienstverlening blijft bie-
den. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk.
 

Cindy WILLEM
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INTERVIEW

Ze kijkt ernaar uit, die ontmoeting met de minister van het openbaar ambt. Ava Vandekerckhove (31) zal vertellen hoe zij elke dag 

met een ernstige visuele beperking haar job bij de overheid toch met veel inzet en plezier vervult. Maar gemakkelijk is dat niet. Je 

moet sterk in je schoenen staan. De overheid is niet altijd erg attentvol voor mensen zoals zij en de schroom om hen aan te werven is 

nog erg groot. En precies dat wil Ava met haar getuigenis veranderen. Iedereen moet kansen krijgen.

“Je moet sterk in je schoenen staan”
Werken met een beperking in de overheidssector. Ava Vandekerckhove getuigt!

Ava Vandekerckhove komt uit Oosten-
de en leeft zich in haar vrije tijd uit in 
het schaken, in competitie, en door te 

genieten van de mooie momenten met haar 
partner en vrienden. Ze werkt op dit moment 
bij de Federale Pensioendienst in Brugge, is 
VSOA-lid bij de groep FGGA en actief bij VSOA-
Young. Voordien was ze secretaris paritaire 
comités bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal overleg (WASO) in Brussel. Ava is 
sociaal werker van opleiding. Het contact met 
mensen en de hulpvaardigheid zijn voor haar 
belangrijk. Ze werkt graag dienstverlenend en 

wil zo haar steentje bijdragen tot een betere 
samenleving. Ze voelt zich dan ook een beetje 
een wereldverbeteraar.

Leren leven als een blinde
Ava leeft met een ernstige visuele beperking. 
‘Retinitis pigmentosa’ in dokterstaal. Een oog-
ziekte waarbij de kegels en staafjes rond je net-
vlies langzaam afsterven. De blindheid sluipt 
daardoor geleidelijk in je leven. De prikkels die 
je ogen laten zien, worden niet meer omgezet 
en komen niet meer terecht. De ziekte werd op 
haar derde levensjaar vastgesteld. Op haar zes-

tiende ging het snel. Ze kon niet meer lezen, 
ze liep op straat tegen alles aan en deed zich 
pijn. Het verwerkingsproces van de ziekte be-
gon in volle puberteit. Jongeren zijn hard voor 
elkaar. Ze werd gepest op school. Haar goede 
omgeving hielp haar erdoor. Ze kon normaal 
onderwijs blijven volgen. Maar moest leren le-
ven als een blinde, het lopen met een stok, le-
ren werken met voorleessoftware, braille lezen, 
wat op latere leeftijd almaar moeilijker is. Maar 
het maakte haar sterk en ze behaalde haar no-
dige diploma’s.

v.l.n.r. collega Bryan Meulemeester met blindengeleidehond Udette, Ava Vandekerckhove en kantoordirecteur Dany Denoyette
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INTERVIEW

Ava Vandekerckhove: 
“Mijn doel is om de 

overheid te laten inzien 
dat mensen met een 
beperking ook veel 

kwaliteiten hebben.”

Een job vinden was niet eenvoudig. Na twee 
jaar te hebben gewerkt in de privésector koos 
ze doelbewust voor een baan bij de overheid.

“Mijn doel is om de overheid te laten inzien 
dat mensen met een beperking ook veel kwa-
liteiten hebben, maar dat die vaak enkel naar 
boven komen door soms kleine aanpassingen 
in hun takenpakket. Ik wil er graag mee voor 
zorgen dat ze alle kansen krijgen die ze ver-
dienen.”

‘Kansen’, daar gaat het om. Maar die zijn er 
niet altijd voor mensen met beperkingen. 
Daarom is het belangrijk dat mensen zoals Ava 
getuigen en als rolmodellen bewijzen dat het 
wél kan. Ook de federale minister van Ambte-
narenzaken Petra Desutter (Groen) beseft dit. 
Vandaar dat Ava midden mei op de koffie mag.

Charter tegen discriminatie
Eind maart ondertekenden de minister met 
staatssecretaris voor gelijke kansen, Sarah 
Schlitz (Ecolo), en de verantwoordelijken van 
de federale overheidsorganisaties het ‘Char-
ter Diversiteit en Inclusie’. Alle partijen geven 
hiermee uitdrukkelijk aan om van de federale 
overheid meer dan ooit een plek te maken 
waar iedereen welkom is en zich goed voelt. 
Daarmee kan elke vorm van discriminatie 
worden uitgesloten. Het gaat niet alleen over 
gender, huidskleur of afkomst, maar ook over 
personen met een handicap. Bovendien gaat 
het over het integreren van de principes van 
diversiteit, gelijke kansen en inclusie, zowel 
in de besluitvormings- en beheersprocessen 
als in de organisatie zelf, en in het beheer van 
human resources. Met dit charter willen de 
politieke verantwoordelijken vooral de inspan-
ningen die nu al worden geleverd een duw in 
de rug geven.

“Een mooie uitdaging en doelstelling”, zegt 
Ava. Solliciteren, daar begint het al. “Vooral 

in de privésector worden kandidaten met be-
perkingen vaak zelfs niet op een sollicitatie-
gesprek uitgenodigd. Vriendinnen met exact 
dezelfde kwalificaties mogen dan wel op ge-
sprek komen. Dan weet je hoe laat het is. Veel 
werkgevers hebben schrik van mensen met 
beperkingen. Ze zitten met veel vragen: “gaat 
die persoon met die beperking die job wel aan-
kunnen? Ga ik daar niet te veel energie moeten 
insteken?” Maar ik merk dat die angst ook aan 
de kant van de overheid bestaat. Van zodra ik 
wist dat ik kon starten bij mijn huidige job heb 
ik direct gevraagd aan HR om mijn leidingge-
vende(n) informatie te verschaffen over mijn 
handicap zodat zij zich daarop konden voorbe-
reiden en de start vlot zou verlopen. Deze in-
formatie wordt niet automatisch doorgegeven, 
wat ik betreur.

Je moet sterk in je schoenen staan. Je krijgt 
steeds het gevoel dat je jezelf dubbel moet 
bewijzen. Bij evaluaties is het belangrijk dat 
er gekeken wordt naar de kwaliteit en niet 
naar de kwantiteit. Dezelfde aantallen halen 
als collega’s is soms niet mogelijk, maar daar 
draait het volgens mij niet om. Het draait om 

kwaliteiten, kennis en inzet. Kleine aanpassin-
gen aan het takenpakket kunnen voor ons een 
groot verschil maken. 

Ik stel voor dat de overheid eens een voor-
stelling organiseert met mensen met een 
beperking die komen getuigen over hun werk- 
omstandigheden. De onwetendheid moet de 
wereld uit.”

Verantwoordelijk voor eigen materiaal 
Die onwetendheid is er. “En dat is jammer”, 
vindt Ava. “Selor licht te weinig de nieuwe 
werkgever in over de situatie van de werkne-
mer met een beperking. Ik heb het bijvoor-
beeld over het zorgen voor een aangepaste 
werkplek, een aangepaste computer, program-
ma’s voor slechtzienden… In het begin heb ik 
alles zelf moeten regelen en dat is heel wat 
administratie en duurt enige tijd. Tot ik zelf het 
aangepaste materiaal verkreeg moest ik me 
behelpen met demo-materiaal en oud materi-
aal van anderen. 
De overheid zou hierin meer ondersteuning 
moeten bieden via een aparte dienst. 

>>>
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INTERVIEW

Middelen en materiaal zijn toch belangrijk om 
je werk goed te doen?”

Al één belangrijke aanbeveling voor de minis-
ter. Op naar de volgende. Elk jaar verschijnt 
het rapport van de begeleidingscommissie 
over de tewerkstelling van personen met een 
handicap bij de overheid. De federale overheid 
moet 3% van de aanwervingen reserveren 
voor personen met beperkingen. In 2019 en 
2020 bleven deze aanwervingen dezelfde, 
namelijk 1,22%, ver beneden het streefper-
centage. Werk aan de winkel! Onder meer de 
FOD WASO, de oude werkgever van Ava, was 
één van de twee organisaties die de 3% wél 
behaalde. Een opsteker? Ava: “Zeker, maar je 
ziet dat er in het openbaar ambt nog veel meer 
mensen met een beperking moeten aangewor-
ven worden om de vooropgestelde percenta-
ges te behalen. Vandaar dat de getuigenissen 
heel belangrijk zijn om mensen aan te moe-
digen de testen bij Selor mee te doen. Selor 

zet die getuigenissen op zijn website. Je ziet 
dan wat je te wachten staat, hoe je het moet 
aanpakken en wat op je afkomt. Ik ben de eer-
ste persoon met een beperking die door mijn 
dienst werd aangeworven. In het begin was er 
schroom, maar door veel te praten en te over-
leggen, rijpen de geesten en staat men open 
om je te helpen. Zo werden er braillemarkerin-
gen aangebracht in het gebouw en in de lift. 
Heel belangrijk want ik stond wel eens op de 
verkeerde verdieping…

Er werden ribbeltegels gelegd. Ik weet nu mijn 
weg (lacht). Ook andere aanpassingen op het 
vlak van informatie verliepen vlot. Ik kan niet 
met een muis werken en ben dus op mijn toet-
senbord aangewezen. Ook daarvoor werden de 
nodige ict-aanpassingen voorzien. Er komt een 
toegankelijkheidsonderzoek voor alle kanto-
ren. En belangrijk, er zal hier in het algemeen 
meer aandacht aan besteed worden. Een grote 
vooruitgang!” 

Rechten van jongeren verdedigen
Ava is één van de leden van onze jongerenwer-
king VSOA-Young. Waarom is het  zo belangrijk 
dat jongeren zich aansluiten bij onze vakbond? 
Ava: “Een lidmaatschap bij een vakbond is 
belangrijk omdat de rechten van de jongeren 
dan verdedigbaar zijn. De vakbond heeft zo ook 
meer inzicht in het leven van jongeren. Young 
is voor de jongeren een helpende hand in een 
moeilijke periode. We leven in een veranderen-
de samenleving waarbij de werkdruk almaar 
hoger wordt. Ik wil met het team Young de jon-
geren vooral overtuigen lid te worden van een 
vakbond.” 

Interview:
Bert CORNELIS
Cindy WILLEM

Udette op bezoek

REVA-beurs 

Onder het motto Beperk je beper-
king, organiseert de vzw REVA een 
informatiebeurs voor mensen met 

een beperking op 19, 20 en 21 mei 2022 
van 10.00 - 18.00 op Flanders Expo te Gent.

De beurs is een ontmoetingsplaats voor ge-
bruikers en aanbieders. 

REVA? In 1988 richtte een aantal personen, 
afkomstig uit firma’s, openbare diensten 
en verenigingen, de vzw REVA op, met als 
doelstelling informatie te verschaffen over 
producten en diensten voor personen met 
een beperking. Om deze doelstelling te rea-
liseren, organiseert de vzw REVA een twee-
jaarlijkse informatiebeurs die zich richt naar 
personen met een beperking, ouderen met 
beperkingen, hun familie, de professione-
len en de vrijwilligers.

Alle informatie via https://reva.be/  

Een collega van Ava bracht Udette mee 
naar het werk. Labrador Udette is een 
blindengeleidehond in opleiding bij ‘De 

vrienden der Blinden’ en verblijft in het pleeg-
gezin van die collega. De bedoeling is dat de 
hond tijdens het eerste levensjaar in het pleeg-
gezin kennis maakt met het dagelijkse leven, 
sociaal wordt en ruimte krijgt om nieuwe din-
gen te ontdekken. Een bezoek aan de werkplek 
maakt daarvan deel uit.

De directeur van het regionale kantoor legde 
uit dat het bezoekje vooraf werd besproken 
met het personeel. Udette werd met veel en-
thousiasme onthaald en geaaid op het ogen-
blik dat ze geen hesje droeg wel te verstaan.

Dergelijk initiatief getuigt van de openheid 
en bereidheid maximaal in te zetten op diver-
siteit. Als vakorganisatie kunnen we dit alleen 
maar toejuichen.

Vzw De Vrienden der Blinden is een oplei-
dingscentrum voor blindengeleidehonden 
te Koksijde. De opleiding van een blinden-
geleidehond kost ongeveer 25.000 euro, 

waarvan de helft gesteund wordt door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met 
een Handicap (VAPH). Voor de andere helft 
rekent de organisatie op de warme steun 
van onze samenleving. Meer informatie via 
https://www.vriendenderblinden.be/ 
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ACTUALITEIT

SYNDICALE PREMIE 2021

Vanaf dit jaar bevatten sommige formulieren, afhankelijk van de werkgever,  
een QR-code met een aantal gegevens maar de overheid is nog niet klaar 
om volledig digitaal te gaan. Dat betekent dat je ook dit jaar het originele 
formulier moet inzenden. Fotokopieën, gescande of gemailde documenten 
komen niet in aanmerking. 

Wat moet ik doen? 
Controleer of je gegevens in deel A correct zijn. Zo niet, corrigeer of vul aan 
in deel B.
Vul aan met je IBAN-rekeningnummer in deel C. Vergeet niet de vermelding 
“gelezen en goedgekeurd” aan te brengen, de datum in te vullen en te on-
dertekenen!
Stuur het ingevulde formulier op naar het secretariaat van jouw VSOA-groep 
naargelang de dienst/sector waar je bent tewerkgesteld in de openbare 
diensten. Het correspondentieadres van jouw secretariaat vind je in de ko-
lom hiernaast.

Betaal je je bijdrage via de ACLVB? Stuur dan uw ingevulde en onderteken-
de aanvraag naar je ACLVB-secretariaat. 
Doe dit vóór 1 juli 2022. Onze diensten staan verder in voor de betaling. 
We doen dat telkens zo spoedig mogelijk en stellen alles in het werk zodat 
uiterlijk op 31 december 2022 de laatste premie is betaald.
Bij niet ontvangst of verlies van de aanvraag, onderteken je een verklaring 
op eer. Je vindt een voorbeeld van verklaring op onze website. Stuur de on-
dertekende verklaring op naar het secretariaat van uw VSOA-groep.

Hoeveel bedraagt de premie?
De betaling van de syndicale premie gebeurt op basis van strikte regels die 
we nauwgezet moeten opvolgen. De betaling kan dan ook slechts gebeuren 
voor zover je in het referentiejaar was aangesloten en je een minimumbij-
drage hebt betaald. De maximum premie bedraagt 90 euro voor wie mini-
mum 164,04 euro bijdrage betaalde in het referentiejaar 2021. Wie minder 
bijdroeg, ontvangt een verminderde premie volgens onderstaande tabel.

Minimale bijdrage 2021 Syndicale premie

€ 164,04 € 90,00

€ 123.03 € 67,50

€ 82,02 € 45,00

€ 41,01 € 22,50

www.vsoa.eu/syndicale-premie   

Als personeelslid (statutair of contractueel) in één van de overheidsdiensten ontvang je voor 

31 maart 2022 een ‘aanvraag van de syndicale premie’ van je werkgever.

VSOA-SPOOR
Lang Levenstraat 27-29 • 1050 BRUSSEL

Tel 02/213.60.60 • secretariaat@vsoa-rail.be

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

Tel 02/201.19.77 • info@vsoa-g2.eu

VSOA-LRB: LOKALE EN REGIONALE BESTUREN
De adressen van de regionale secretariaten LRB via 

https://slfpvsoa-alr-lrb.be/nl/contact-en-nl/
Tel 02/201.14.00 • contact@slfpvsoa.be

VSOA-ONDERWIJS
Boudewijnlaan 20-21 • 1000 BRUSSEL

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

VSOA-PROXIMUS
Prinses Elisabethplein 12 • 1030 BRUSSEL

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

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

Tel 02/223.00.20 • post@vsoa-post.be

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

Tel 02/513.05.55 • info@ro-vsoa.be

VSOA-DEFENSIE
Lozenberg 2 • 1932 ZAVENTEM

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

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

VSOA-POLITIE
Minervastraat 8 • 1930 ZAVENTEM

Tel 02/660.59.11 • info@vsoa-pol.be

SLFP-ENSEIGNEMENT
Rue du Commerce, 20 • 1000 BRUXELLES

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

Komt er nog een sectoraal akkoord?
Een jaar nadat de representatieve syndicale organisaties hun eisenbundel indienden en ondanks 

periodes van intensieve besprekingen, is er nog steeds geen sectoraal akkoord gesloten met de 

minister van ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

Voor het geldelijke luik werd een budget 
van 305 miljoen euro becijferd. Dit is 
het budget dat nodig is als men alle 

geldelijke aspecten volledig wenst te realise-
ren voor de ruim 65.000 personeelsleden van 
het Federaal Openbaar Ambt.

Krijgen we budget ?
De begrotingscontrole van half maart moest 
op deze vraag uitsluitsel geven. Het VSOA 
maakte de minister duidelijk dat er weinig mar-
ge is om nog meer elementen af te zwakken of 
te schrappen. 
Minister De Sutter beloofde het gevraagde 
budget ten volle te zullen verdedigen binnen 
de regering. Zij noemde het zelfs een breek-
punt binnen de regering dat het Federale 
Openbaar Ambt niet dezelfde voordelen zou 
krijgen als deze die aan andere federale secto-
ren worden toegekend. Zij begreep onze vraag 
dat de waardering zich ook dient te vertalen in 
financiële tegemoetkomingen.
Het was dus hoopvol uitkijken naar het resul-
taat van de budgettaire controleronde van 
maart 2022.

Alle hoop op 2023
Op 1 april kregen wij het verlossende ant-
woord: voor 2022 wordt geen bijkomend 
budget toegekend. De niveaus D en C grijpen 
dus voor 2022 naast hun verhoging van de 
eindejaarspremie. De hiervoor benodigde 32,2 
miljoen euro krijgen we niet. Ook de invoering 
van maaltijdcheques vanaf 1 november 2022 
komt in gevaar, maar met wat creativiteit kan 
het voor 2022 benodigde budget voor de maal-
tijdcheques worden verschoven naar 2023.

De regering gaf wel mandaat aan de bevoegde 
ministers voor het Federaal Openbaar Ambt en 
voor de Politie om te onderhandelen over een 
sectoraal akkoord in 2023. Een concreet bud-
get werd echter niet toegekend.

Wat ligt er op tafel?
• Een volwaardige 13e maand
Een gefaseerde verhoging van de eindejaarstoe-
lage waarbij eerst de niveaus (C en D) worden 
opgetrokken naar 100% om dit vervolgens in 
2023 voor de niveaus (A en B) te doen.

Evolutie % eindejaarstoelage naar volledige 
13e maand
Niveau 2021 2022 2023
A 50% 50% 100%
B 57% 57% 100%
C 61% 100% 100%
D 71% 100% 100%

Benodigde budget: ± 114,5 miljoen euro.

• Maaltijdcheques
Het invoeren van maaltijdcheques met een 
waarde van 6 euro in alle departementen vanaf 
november 2022. 
Vanaf 2024 wordt de waarde vervolgens opge-
trokken tot 8 euro.

Jaar Waarde 
maaltijd-
cheque

Bijdrage 
werkgever

Bijdrage 
werknemer

2022 - 
2023

6 euro 4,91 euro 1,09 euro

2024 8 euro 6,91 euro 1,09 euro

Benodigde budget: ± 60 miljoen euro voor 
maaltijdcheques van 6 euro en ± 79,5 miljoen 
euro voor maaltijdcheques van 8 euro.

• Herziening barema’s
Het voorstel voorziet tegen 2024 een lichte 
verhoging van alle schalen, verspreid van het 
laagste tot het hoogste niveau. De invoering 
zou gefaseerd gebeuren.

Niveau % verhoging van de brutowedde 
tegen 2024 

A 1,5%

B 3%

C 4,5%

D 6%

Benodigde budget: ± 111,5 miljoen euro.

Conclusie
Hoe moeten we dit begrijpen? Niets, maar 
mogelijk toch iets? Een blanco cheque om te 
onderhandelen over een sectoraal akkoord 
zonder financiële limieten? … Tot het in druk 
gaan van dit nummer kregen wij nog geen dui-
delijkheid van minister De Sutter.

Het wordt stilaan een feuilleton van “Veel belo-
ven en weinig geven doet de zotten in vreugde 
leven”.
Het wordt hoogtijd dat de minister en de rege-
ring hun beloftes concretiseren indien we bin-
nen de huidige legislatuur überhaupt nog iets 
substantieels willen realiseren. 

Stefaan SLAGHMUYLDER
Nationaal voorzitter VSOA-Financiën

Woordvoerder VSOA Comité B

Indexering telewerkvergoeding

Met ingang van 1 januari 2022 werd voor de telewerker, die minstens 4 dagen op de maand 
telewerkt, een beperkte maandelijkse kantoorvergoeding voorzien. De minister is bereid deze 
forfaitaire maandelijkse kantoorvergoeding van 30 euro vanaf 2023 te koppelen aan de evolu-
tie van de spilindex. Met de stijgende prijzen is dit geen overbodige luxe.

©
 B

el
ga

im
ag

e -
 T

HI
ER

RY
 R

OG
E



12 VSOA argument mei 2022 mei 2022 VSOA argument  13

POST

De grote stappen vooruit
Op 15 maart 2022 kreeg VSOA-Post voor het eerst sinds de pandemie de kans om heel wat collega’s en oud-collega’s opnieuw 

fysiek te ontmoeten. Vooreerst namen we afscheid van Robert Sikivie, die zijn loopbaan reeds beëindigde halverwege 2020. 

Ook Marleen Vanderbiest en Pieter Schelkens, respectievelijk gestopt met werken in februari 2022 en maart 2022, werden 

gepast in de bloemetjes gezet.

Dit feestelijk samenzijn was ook de gelegenheid om een update te 
maken van de uitstekende werking van VSOA-Post in deze moei-
lijke corona-periode. Voorzitter Paul Herregodts was duidelijk: 

hij benadrukte de grote stappen die werden vooruit gezet op het vlak van 
de sociale media, met de nadruk op de vernieuwde website en de daar-
aan gekoppelde webapp. Dank ging dan ook naar webontwerpster Shara 
Nijs, tevens teamleader bij bpost. VSOA-Post is de eerste organisatie in 
bpost, het bedrijf zelf inbegrepen, dat de reglementering in het Duits 
heeft vertaald en ter beschikking stelt van haar leden. Dit huzarenstukje 
werd voltooid door Laurent Nix, de coördinator voor de Duitstalige Ge-
meenschap van het VSOA. Ook hij werd bedankt.

Pensioneringen
Het vervolg bestond uit de pensioenviering. Robert Sikivie benadrukte 
in zijn dankwoord dat hij het een eer vond om te werken voor VSOA-
Post, eerst in de Centrale Diensten, daarna in zijn geliefde streek, de 
provincies Luik en Luxemburg. De eenheid van Wallonië en Vlaanderen 
zijn voor hem, ondanks de verschillen, de grote sterkte van onze organi-
satie. Dit is dan ook de duidelijke boodschap dat hij geeft aan alle actieve 
collega’s.

Marleen Vanderbiest is al heel lang gekend als de stille kracht van het 
secretariaat. Het einde van haar loopbaan kan dan evenwel niet in stil-
te voorbijgaan. Iedereen die op het nationaal secretariaat langs kwam, 
werd met de glimlach op zijn/haar wenken bediend door Marleen. Niets 

was haar te veel en zij laat bij veel collega’s dan ook een grote indruk 
achter, als collega maar ook als vriendin. 

Ten slotte was het de beurt aan Pieter Schelkens, die als sectorafgevaar-
digde bijna in heel Vlaanderen actief is geweest. Met zijn flexibiliteit, col-
legialiteit en vriendschap heeft hij een plaats veroverd in heel wat harten 
van de collega’s. We laten hem dan ook heel graag aan het woord.

Brugfunctie
Pieter: “Sectorafgevaardigden zijn de brug tussen de medewerkers van 
bpost en het management, ze luisteren naar de mensen op de werkvloer, 
zoeken naar hun noden en verzuchtingen, staan hen bij, en reiken oplos-
singen aan om hieraan tegemoet te komen. Allerhande vragen kunnen 
aan bod komen: problemen rond welzijn, werkdruk, reglementeringen, 
verloven en afwezigheden, tuchtstelsel en gesprekken met de leiding-
gevende, mobiliteit, enzovoort. Aandacht voor de goede werking van het 
bedrijf is evenwel ook van groot belang, dus niet alle wensen kunnen 
ingelost worden. Vaak is het vinden van een evenwicht de sleutel. De 
eenheid binnen het VSOA blijft een onmiskenbaar doel want dat is één 
van de grote sterktes, en 1 plus 1 is vaak 3! Ik hoop van harte dat dit 
in de toekomst zo mag blijven. De soms warrige vergaderingen nemen 
(namen) we er graag bij! Zoals een medewerker van mij in Belsele ooit 
zei: “Uit de botsing der gedachten straalt het licht.”

Alle collega’s van VSOA-Post wensen deze drie schitterende mensen het 
allerbeste voor de komende jaren. Dat ze lang mogen genieten van hun 
welverdiende pensioen. 

Luc Tegethoff, Marleen Vanderbiest en Paul Herregodts

Pieter Schelkens, Marleen Vanderbiest en Rober Sikivie
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PROXIMUS

LRB

Twee dagen per week naar het werk

Nieuwe voorzitter bij VSOA-LRB

Sinds 19 april 2022 moeten werknemers van Proximus minimaal twee dagen per week naar de werkplek komen. 

Volgens het akkoord gesloten tijdens de collectieve overeenkomst 
2021-2022, is deze regel verplicht voor het daartoe betrokken per-
soneel om maximaal drie dagen thuis te werken per week (voor een 

full time). De andere twee dagen moeten worden gepresteerd op de vaste 
werkplek of, in overeenstemming met de N+1, op een teleworking-site.

Voor werknemers die deeltijds werken, is de regel als volgt:
• 4/5 met 4 dagen van 8u per week: ik mag 2 dagen per week thuis wer-

ken ;
• 4/5 met 5 dagen van 6,4u per week: ik mag 3 dagen per week thuis 

werken ;

• 1/2 time met 5 dagen van 4u per week: ik mag 3 dagen per week thuis 
werken ;

• 1/2 time met 2 dagen prestaties in week 1 en 3 dagen in week 2: ik 
mag in week 1 één dag thuis werken en in de tweede week 2 dagen 
thuis werken.

Het is belangrijk om te noteren dat afwezigheden wegens ziekte, verlof of 
compensatierust ook deel uitmaken van de theoretische arbeidstijd. Als 
ik in een week 2 dagen verlof neem, kan ik dezelfde week 3 dagen thuis 
werken. 

De Algemene Vergadering van 
VSOA-LRB heeft mevrouw Ra-
zia OMAR, verantwoordelijk 

voor de sector GAN, tot haar nieuwe 

voorzitter gekozen. 
De eerste motivatie van Razia is de 
verdediging van het welzijn van alle 
personeel. Razia wil de teamgeest en 

de samenhang binnen de VSOA-groep 
versterken. Zij zal daarbij toezien op 
billijkheid en gelijkheid tussen elke re-
gio en sector. 

Nieuwe APP
Nieuwe “APP” DOKTR, altijd een dokter in mijn smartphone.
Sinds een paar weken, is deze nieuwe “app” beschikbaar in de Appsto-
re en in de Google Play Store. Deze nieuwe Proximus-toepassing laat 
iedereen toe (men moet geen lid van het Proximus-personeel zijn) om 
een arts per video te raadplegen op een eenvoudige, snelle en veilige 
manier. Proximus heeft een alliantie gesloten met de CM (christelijke 
mutualiteit) en Solidaris (socialistische mutualiteit) om zo goed moge-
lijk tegemoet te komen aan de behoeften van de toekomstige gebrui-
kers. Het personeel van het “DOKTR”-team zal op 1 juni 2022 naar de 
nieuwe entiteit worden overdragen.

Uiteraard zal het VSOA erop toezien dat de rechten van het personeel 
tijdens de overdracht worden geëerbiedigd overeenkomstig de Euro-
pese richtlijn 2001/23/EG. 

E-mailadres gepensioneerden
Als u gepensioneerd bent bij Proximus n.v. en nog steeds lid bent van 
het VSOA, aarzel niet om ons uw e-mailadres te bezorgen. Wij zullen 
u op de hoogte houden van belangrijke zaken. Graag uw e-mailadres 
sturen naar vsoa.proximus@skynet.be  
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SPOOR

SPOORWEGPERSONEEL 
IN DE KERN VAN HET DEBAT 

VSOA-Spoor ging begin april nogmaals op bezoek bij de minister van Mobiliteit om het over zijn “Spoorvisie” te hebben. Een 

ontmoeting waarbij de sterktes en zwaktes van het kader en van het Belgisch spoorsysteem, en de visie om het te verbeteren, 

werden aangekaart. 

We sommen even op:
Sterktes
• een dicht territorium (buiten de Ardennen);
• een minstens occasioneel gebruik van het 

spoor door 50% van de bevolking; 
• verhoogde verwachtingen van de Belgische 

samenleving tegenover het spoor (een be-
schikbare mobiliteit met respect voor milieu 
en klimaat);

• een geëlektrificeerd netwerk 3KV aan 95%, 
met een gevorderde uitrol van het ETCS;

• een vernieuwd materieel en een strategie 
voor het rollend materieel en het onderhoud 
waarvan de bepaling bij de NMBS aan de 
gang is; 

• belangrijke potentiële aanwinst in het ver-
keer, buiten woonplaats-werk, buiten spits-
uren en buiten IC-verbindingen uit/naar Brus-
sel; 

• een potentieel aan verhoging van het aanbod 
en de verbetering van de productiviteit met 
de bestaande middelen. 

Zwaktes
• een sterke concurrentie van de weg; 
• een lager marktaandeel van het spoor dan bij 

onze buren; 
• een middelmatig gebruik van het netwerk; 

• hogere kosten en een mindere productiviteit 
dan bij onze buren; 

• zwaktes in het aanbod, onder andere in het 
voorstedelijke van de grote steden, in verbin-
dingen tussen steden en ’s avonds; 

• een niet erg voldoening gevende aansluiting 
van de stations met het openbaar vervoer op 
de weg;  

• een hoog niveau van werken dat een impact 
heeft op het verkeer van de treinen.  

Het lijdt geen twijfel dat de omstandigheden 
gunstig liggen voor het spoor en dat een be-
langrijke rol hiervoor is weggelegd om in te 
spelen op de uitdagingen van duurzame, econo-
mische, sociale en milieuontwikkeling. 
De performantie-uitdagingen tegen 2033 (4e 
PF) zullen door de NMBS en Infrabel moeten 
opgenomen worden.

Sterke lijnen ontwikkelen
IC-lijnen die de belangrijkste stedelijke centra 
bedienen. Frequentie van 2 treinen per uur in 
dichte gebieden en een frequentie van mini-
mum 1 trein per uur in minder dichte gebieden 
(Ardennen).
Een visie waarbij de gebruiker centraal staat, 
met een stijging met 7% van het spoormarkt-

aandeel en een volume van goederenvervoer 
dat tegen 2030 zou verdubbelen. We steunen 
die visie maar onder bepaalde voorwaarden. 
Absurd zou zijn dat het spoorwegvervoer zou 
toenemen zonder financiële middelen die aan 
die ambitie beantwoorden.   
We moeten spijtig genoeg vaststellen dat het 
personeel geen centrale plaats inneemt in de 
debatten over deze visie. Het tekort aan perso-
neel is nu al schrijnend terwijl het aantal reizi-
gers maar steeds toeneemt. Essentiel is dat de 
aanwerving nu reeds gebeurt om niet zoals ge-
bruikelijk op de bandwagon te moeten springen.

Hoorzitting
Tijdens zijn hoorzitting voor de Kamer op 29 
maart kondigde Benoît Gilson, CEO van Infrabel, 
een tekort van 800 medewerkers aan. Er moet 
dringend een sociaal akkoord gesloten worden. 
Dit is sinds 2019 vastgelopen wegens budget-
tair tekort. Voor VSOA-Spoor is het ondenkbaar 
dat een dialoog wordt aangeknoopt op grond 
van een voorstel dat volgens de directie bud-
gettair neutraal moet blijven.
Er is nood aan een budget dat aan de ambities 
beantwoordt, voldoende rekrutering en een op-
waardering van de beroepen om de aantrekke-
lijkheid te versterken. 
Hiermee zal het evenwicht tussen beroeps- en 
privéleven kunnen verbeterd worden. 
Dit is al het geval binnen andere openbare sec-
toren, waar opwaarderingen zijn uitgevoerd om 
nieuwe medewerkers aan te trekken. 
Tijdens de laatste Nationale Paritaire Commis-
sie waarschuwde VSOA-Spoor de directie over 
het belang om spoorwegpersoneel in de kern 
van het debat te plaatsen. 
We verwachten nu van de minister dat een vol-
waardig budget op tafel wordt gelegd en dat 
een echt sociaal akkoord wordt gesloten. 
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FGGA

Algemene vergadering Sector XV

Brussels openbaar ambt:
huis met vele kamers 

De leden van de algemene vergadering wer-
den verwelkomd door voorzitter Henri De 
Baer, opvolger van Luc Bessem die begin 

2021 verkozen werd tot nationaal voorzitter. Luc 
kon er jammer genoeg niet bij zijn maar kreeg een 
warm applaus van alle aanwezigen. Fabienne Wil-
lems, vast afgevaardigde bij de FGC en Bruxelles 
Formation, werd inmiddels ondervoorzitter. 
De vergadering werd opgeluisterd door een aantal 
gastsprekers.

Wachten op sectoraal akkoord 
Brussels minister Sven Gatz (Open Vld) had het 
over de kostprijs van een gewestelijk sectoraal 
akkoord. Gatz is niet alleen Brussels minister van 
Openbaar ambt maar ook van Begroting. Een be-
groting die gebukt gaat onder de ons gekende cri-
sissen: de pandemie, de inflatie en de oorlog in Oe-
kraïne. Ondanks deze budgettaire meeruitgaven 
benadrukte de minister dat na een lang debat in de 
regering eerst middelen werden vrijgemaakt voor 
de versterking van de gewestelijke administraties. 
Nu worden de nodige middelen gezocht voor een 
nieuw sectoraal akkoord waarvoor de onderhande-
lingen met de vakbonden nu al een hele tijd aan 

de gang zijn. Inhoudelijk zou er geen probleem 
zijn voor een aantal maatregelen: de verhoging 
van de toelage voor telewerk naar federaal mo-
del, een verhoogd vakantiegeld en een verhoogde 
eindejaarstoelage. Het is evenwel nog wachten op 
de budgettaire besprekingen in de schoot van de 
Brusselse regering vooraleer er een definitief voor-
stel aan de vakbonden kan worden voorgelegd. Op 
de algemene vergadering kon dus -spijtig genoeg- 
nog geen definitief goed nieuws worden gebracht. 
De minister hield eraan iedereen te bedanken voor 
de inzet van de voorbij twee jaren.

GGC: unaniem akkoord
Thierry Mommer, adviseur van Brussels minis-
ter Bernard Clerfayt (Défi) wijst erop dat er wel 
groen licht is in de GGC, de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie in Brussel.
Daar waar voor de gewestelijke ambtenaren de 
discussie over het sectoraal akkoord nog onder 
ministers wordt bediscussieerd, is er voor de GGC 
al een sectoraal akkoord afgesloten. Thierry Mom-
mer wijst ook op de moeilijke omstandigheden 
maar kan toch een unaniem akkoord aankondigen. 
Er komt in de GGC een verhoogd vakantiegeld, een 

verhoogde eindejaarstoelage en een verhoogde 
toelage voor telewerk evenals een aantal andere 
kwalitatieve maatregelen. De spreker bedankt in 
het bijzonder het VSOA voor zijn constructieve sa-
menwerking. 
De pandemie en de corona-maatregelen laten ho-
pelijk geen blijvende littekens na, aldus VSOA-se-
cretaris-generaal Bea Foubert. Er was niet alleen 
bij velen een sociaal isolement in het algemeen, 
ook bij de vakbond was fysiek contact tussen de 
vertegenwoordigers en de leden zo goed als on-
mogelijk. De secretaris-generaal was dan ook blij 
iedereen in levenden lijve terug te zien, ze bedank-
te het voltallige overheidspersoneel dat geduren-
de twee jaar in de frontlinie heeft gestaan en de 
continuïteit van de openbare dienst heeft gewaar-
borgd. Telewerk, voor sommigen een nieuw gege-
ven, werd de norm en zal hoe dan ook een blijver 
zijn. Het VSOA zal sterk blijven aandringen op een 
correcte vergoeding verbonden aan het telewerk! 
Bea Foubert wees verder op het belang van onze 
leden en afgevaardigden op het terrein. “Ieder van 
ons speelt een belangrijke rol als onderdeel van 
ons geliefkoosde VSOA.” 
Verder stelde zij aan de leden voor wat het secre-
tariaat-generaal voor de werking en voor de leden 
betekent: het voeren van federale onderhandelin-
gen (onder meer in comité A); het opvolgen van de 
syndicale premies en de voordelen verbonden aan 
het VSOA-lidmaatschap. 

Omdat er over dat laatste punt nog veel vragen 
zijn, gaf Cindy Willem, VSOA-communicatiever-
antwoordelijke, een duidelijke PowerPoint over 
de voordelen en de werkwijze (bijvoorbeeld via de 
nieuwe app) om op deze voordelen een beroep te 
doen. Tot slot was er ook een “save the date”: op 
de algemene vergadering van 10 september 2022 

Op 30 maart 2022 vond de algemene vergadering van Sector XV Brussels Hoofdstedelijk Gewest plaats. In aanwezigheid 

van secretaris-generaal Bea Foubert en de voorzitters en ondervoorzitters van de afdelingen werd verslag uitgebracht 

over de werkzaamheden en gebeurtenissen van de voorbije twee jaar; vorig jaar kon er wegens de pandemie immers 

geen AV plaatsvinden. 

Minister van het Brussels Openbaar Ambt Sven Gatz nam op de vergadering het woord.
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zal het vijftigjarig bestaan van het VSOA worden 
gevierd!

Actualiteit van de sectoren
Vooraleer tot de inhoudelijke bespreking van de di-
verse sectoren over te gaan, bracht Henri De Baer 
hulde aan onze jong-gepensioneerde Yves Latinie 
en bedankt hij hem voor zijn encyclopedische ken-
nis en zijn loopbaan. Verder stelden de nieuwe vast 
afgevaardigden voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, Matthieu Clemençon en Chris Cloots, zich 
voor, met vermelding van de instellingen die zij, 
met de steun van de afgevaardigden op het terrein, 
zullen opvolgen. 
Zoals zal blijken en in de speeches van de gast-
sprekers ook duidelijk werd, is de situatie per sec-
tor verschillend. De vragen en de bezorgdheden 
van de leden zijn min of meer dezelfde, maar de 
antwoorden erop verschillen al eens naargelang 
de sector. De GGC kwam al aan bod in de speech 
van Thierry Mommer maar onze trouwe vertegen-
woordigster bij de GGC, Véra Kartheiser, kwam nog 
de laatste stand van zaken toelichten. 
Henri De Baer besprak de onderwerpen die nog 
op de tafel liggen van de gewestelijke onderhan-

delingen met het oog op een eventueel sectoraal 
akkoord: de statutaire tewerkstelling, de uitbrei-
ding van het rouw- en het vaderschapsverlof, het 
versoepelen van de procedure voor mobiliteit 
tussen instellingen, de verhoging van het vakan-
tiegeld en de eindejaarstoelage. Verder werd ook 
een ontwerpbesluit over telewerk aangekondigd 
(uitbreiding van het toepassingsgebied, telewerk 
in het buitenland, het aantal telewerkdagen, de 
telewerkpremie). Maar hier is het dus nog wachten 
op witte rook, hopelijk komt er snel duidelijkheid 
over het beschikbare budget.

Cocof en Bruxelles Formation
In onze sector XV worden ook de belangen verde-
digd van de FGC (Cocof) en Bruxelles Formation. 
Dit onder het voorzitterschap van Alain Bériot, 
gesteund door onze vast afgevaardigde Fabienne 
Willems. Zij stelden ook Delphine Nkingu voor, 
onze afgevaardigde bij Bruxelles Formation. Net 
als in het gewest is er ook een nieuw besluit in 
verband met de verloven en zijn de onderhan-
delingen voor een sectoraal akkoord nog aan de 
gang. Het VSOA pleit in de werkgroep ‘New Ways 
of Working’ voor een uitbreiding van het aantal 
ambtenaren dat er een beroep kan op doen, het 
occasioneel telewerk blijft bestaan (in tegenstel-
ling tot het Brussels Gewest waar het onderscheid 
tussen structureel en occasioneel telewerk zou 
worden afgeschaft). Het VSOA verzet zich tegen 
het maximum aantal dagen (10 dagen per maand, 
in tegenstelling tot het gewest waar een maximum 
van 14 dagen per maand zal gelden) en pleit voor 
een correcte vergoeding (gelijk aan de federale 

regeling) evenals voor een regelmatige evaluatie 
van de voorliggende teksten. De eisenbundel voor 
de GGC, met een aantal bepalingen specifiek voor 
Bruxelles Formation, wordt overlopen. Specifiek 
voor het onderwijs wordt gewezen op het groot 
verschil tussen het aantal gebouwen en het aantal 
leerlingen (dat stijgende is) en de geringe mense-
lijke en technische middelen. Goed nieuws ook: 
meer dan 70 contractuelen werden gestatutari-
seerd en een statutarisering werd ook aangekon-
digd bij Bruxelles Formation.

Tot slot
Met dank aan penningmeester Annick Antonaros 
werden de rekeningen voor het jaar 2021 goedge-
keurd. Na het aanduiden van nieuwe verificateurs 
dankte Henri De Baer alle aanwezigen en in het 
bijzonder onze afgevaardigden op het terrein. Niet 
enkel voor hun aanwezigheid maar ook voor hun 
dagelijks en niet aflatend engagement voor het 
VSOA.  

Chris CLOOTS 
Vast gemachtigde 

VSOA-secretaris-generaal 
Bea Foubert: “Door en 

voor onze leden!”

Henri De Baer, voorzitter Sector XV

HEET VAN DE NAALD: Nieuw sectoraal akkoord voor de Brusselse ambtenaren is een feit! 

De Brusselse regering heeft op 28 april 
2022 eindelijk ingestemd met een 
nieuw sectoraal akkoord. Toen Sven 

Gatz, Brussels minister van openbaar ambt, 
kwam spreken op onze algemene vergadering 
van 30 maart 2022 was het nog helemaal niet 
zeker of dit wel zou lukken. De Minister wees 

toen op de zware budgettaire lasten van het 
gewest en op een aantal knelpunten binnen de 
regering. Niettemin is er dan toch op korte ter-
mijn binnen deze regering vooruitgang geboekt. 
Het nieuwe akkoord voorziet in een verhoging 
van een aantal toelagen zoals het vakantiegeld, 
eindejaarstoelage en telewerkpremie. Verder 

zijn er ook een aantal belangrijke kwalitatieve 
maatregelen goedgekeurd zoals het recht op 
deconnectie. Het VSOA - BHG is verheugd over 
het resultaat omdat een belangrijk deel van onze 
eisenbundel erin opgenomen is. In een volgend 
nummer van Argument komen we meer in detail 
terug op dit akkoord. 
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Achter de schermen van de 
onderhandelingen

Alles begint met een idee
Achter elke wijziging in regelgeving en wetge-
ving die gevolgen heeft voor het Defensieperso-
neel, zit een bepaalde gedachtegang. De Defen-
siestaf, de vakbondsorganisaties of de minister 
dienen een voorstel in ter verbetering van het 
personeelsstatuut, de arbeidsvoorwaarden of 
de werking van de organisatie als geheel. Een 
aantal punten, zoals maaltijdcheques, loonsver-
hoging, opwaardering van de post als onder-
richter enz., stonden al in 2004 in het Witboek 

van VSOA-Defensie voor ze werden opgenomen 
in onze Visie 2020-2030. Blijft uiteraard de 
vraag waarom bepaalde voorstellen pas nu tot 
uitvoering komen. 

“Je moet begrijpen dat het welslagen van heel 
wat dossiers soms gewoon afhangt van een goe-
de timing”, zegt Boris Morenville, verantwoor-
delijke voor de collectieve belangenbehartiging 
binnen VSOA-Defensie. “Aan een aantal van onze 
actiepunten hangt een aanzienlijk kostenplaatje. 

Daarom moeten we het juiste momentum vin-
den om ze te kunnen doordrukken. In de recente 
crisissituaties heeft Defensie bijvoorbeeld haar 
nut ten volle kunnen bewijzen.

Wat de maaltijdcheques betreft, hebben on-
der meer de controversiële uitbesteding van 
bepaalde horecafaciliteiten van de kwartieren, 
alsook de vereiste administratieve vereenvou-
diging (met name voor de marsbevelen) het 
mogelijk gemaakt om dit dossier met succes 
opnieuw op de agenda te plaatsen.

“Het juiste moment vinden is belangrijk, maar je 
moet ook bij de juiste mensen kunnen aanklop-
pen”, aldus Nathalie Van de Waeter, verantwoor-
delijke voor de collectieve belangenbehartiging 
van het burgerpersoneel. “Het feit dat minister 
Ludivine Dedonder een aantal punten uit onze 
Visie 2020-2030 in het POP-plan had overgeno-
men, vergrootte de slaagkansen van onze dos-
siers. Soms moet je een beetje geduld kunnen 
opbrengen. 
Voordat je zekerheid krijgt rond het mogelijke 
succes van een dossier moet het immers vele 
politieke niveaus doorlopen.” 

Van idee tot onderhandelingstafel
Als de politieke wil er is en de staf van Defensie 
onze voorstellen genegen is, kunnen de eigen-
lijke onderhandelingen beginnen. De minister 
van Defensie dient, hetgeen wat wij noemen, 
een ‘vattingsaanvraag’ in om de onderhande-
lingen officieel in gang te zetten. Na de opstart 

De uitbetaling van de eerste schijf van de loonherwaardering is een feit; daarmee heerst ook zekerheid wat de volgende 

schijven betreft. Deze realisatie biedt ons de kans om het vakbondswerk dat zich voor en achter de schermen en tijdens 

de onderhandelingsmomenten afspeelt, in de kijker te zetten. Aan de uiteindelijke publicatie van een wetswijziging in 

het Staatsblad gaan heel wat stappen vooraf. Verschil tussen overleg en onderhandeling? Wet en regelgeving? Boris 

Morenville, verantwoordelijke voor de collectieve belangenbehartiging van de militairen en Nathalie Van de Waeter, 

verantwoordelijke voor de collectieve belangenbehartiging van het burgerpersoneel, geven tekst en uitleg!
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moeten de onderhandelingen binnen 28 dagen worden afgerond, tenzij 
hoogdringendheid wordt ingeroepen.
In de praktijk worden de dossiers bijna altijd vooraf voorbereid tijdens 
technische vergaderingen, zodat de onderhandelingsperiode niet beperkt 
blijft tot die 28 dagen. DG HR betrekt de laatste jaren steeds vaker de 
vakbondsorganisaties bij de opmaak van de teksten over de verschillende 
voorstellen. Dit maakt het mogelijk om direct aan het begin van het pro-
ject rekening te houden met de behoeften van het personeel en niet te 
hoeven onderhandelen over reeds geschreven teksten.

“Dat is een enorm voordeel voor de onderhandelingen voor het militaire 
personeel in vergelijking met de onderhandelingen voor het burgerperso-
neel van Defensie”, zegt Nathalie Van de Waeter. “De onderhandelingen 
voor het burgerpersoneel verlopen immers anders. Wij zijn sterk afhanke-
lijk van wat er globaal binnen het openbaar ambt gebeurt op het niveau 
van het Comité B. Vaak moeten we onderhandelen over reeds opgestelde 
teksten, waardoor er minder manoeuvreerruimte is.”

Zonder de officiële vattingsaanvraag van het kabinet van de minister ko-
men er geen onderhandelingen voor de militairen. Zo werden in de sec-
torale akkoorden van 2004 en 2008 maatregelen voorgesteld (erkenning 
van de opleidingen gegeven bij Defensie, valorisatie van de operaties 
enz.) waarover nooit onderhandelingen zijn opgestart, door het ontbre-
ken van een vattingsaanvraag.
“Een recent voorbeeld is de befaamde ‘toelage onderrichter’ die in het 
POP-plan van minister Ludivine Dedonder is opgenomen”, legt Boris Mo-
renville uit. “Deze maatregel werd wel degelijk aangekondigd, maar we 
wachten helaas nog steeds op de bespreking van het concept en de toe-
kenningscriteria.”

Van tekst naar wet
Wanneer de onderhandelingen zijn afgerond en er een akkoord wordt 
bereikt over de teksten die kunnen worden omgezet in wetgeving, een 
koninklijk besluit of een ministerieel besluit, zijn er verschillende opties 
mogelijk, die de uitvoeringstermijn soms aanzienlijk kunnen verlengen. 
Defensie geeft deze teksten uit handen om ze de verschillende politieke 
niveaus te laten doorlopen.

“Dat is altijd een spannend moment. Vaak duiken er politieke wrijvingen op 
die een dossier zelfs definitief kunnen blokkeren”, legt Boris Morenville uit. 

“Er moet altijd worden gezocht naar een politiek evenwicht: als een depar-
tement iets vraagt, kan dat gevolgen hebben voor een ander departement 
dat misschien eerder al een gelijkaardige aanvraag heeft geweigerd.”

Als het gaat om een wetswijziging is de situatie duidelijk: de teksten moe-
ten in het parlement worden gestemd. Een koninklijk besluit daarente-
gen, kan ofwel rechtstreeks worden ondertekend door de minister van 
Defensie en door de Koning, of moet eerst binnen de Ministerraad worden 
besproken. Zoals gezegd, hangt dit af van de gevoeligheid van het dossier 
en de mogelijke gevolgen voor de andere sectoren.

“Toen het dossier van de maaltijdcheques in oktober 2021 naar het begro-
tingsconclaaf ging, werd er beslist om de maaltijdcheques voor de militai-
ren goed te keuren. Het luik voor het burgerpersoneel daarentegen werd 
doorverwezen naar het Comité B, dat het onderhandelingsorgaan is van 
de federale overheidsdienst”, aldus Nathalie Van de Waeter. “Een dossier 
dat door Defensie werd begroot, werd aldus overgeheveld naar een ho-
gere instantie om een gelijkschakeling te vrijwaren tussen het burgerper-
soneel van Defensie en het federaal openbaar ambt. Als deze beslissing 
bijkomende vertraging oploopt, blijven we bij het Comité B aandringen op 
de doorvoering van deze maatregel voor het burgerpersoneel van Defen-
sie”, vervolgt Nathalie Van de Waeter.

Belgisch Staatsblad
Sommigen mogen dan wel graag uitpakken met aankondigingen, 
VSOA-Defensie daarentegen is altijd een uitgesproken pleitbezorger ge-
weest van verantwoordelijk syndicalisme en verkondigt het succes van 
een dossier pas na de publicatie in het Belgisch Staatsblad met de datum 
van inwerkingtreding. Het personeel van Defensie heeft al te veel teleur-
stellingen moeten doorstaan.

Tussen vakbondsconcept en uitvoering ervan ligt een lange administra-
tieve strijd van de voorhoede en achter elk dossier staan afgevaardigden 
die vastbesloten zijn om uw belangen te verdedigen.

Gevolgen van de perequatie
voor gepensioneerde militairen

De eerste schijf van de loonherwaardering is zichtbaar op de loonfi-
ches van maart 2022 van de actieve militairen, en dit vóór de integrale 
weddeverhoging in 2024.

Maar wat met de gepensioneerde militairen?
Dankzij het perequatiesysteem zal het pensioen van de gepensioneer-
de militairen vanaf 2025 stijgen op basis van de aanpassing van de 
weddeschalen. De verhoging onder de vorm van een loopbaantoelage 
telt immers niet mee voor de pensioenberekening.
Het perequatiepercentage wordt bepaald door het globale gemiddel-
de van de verhoging van de barema’s van de actieve militairen.

 



20 VSOA argument mei 2022 mei 2022 VSOA argument  21

POLITIE

Leden loven de dienstverlening
Als grootste vakorganisatie binnen de sector politie doet VSOA-Politie regelmatig aan zelfreflectie. Ook op het vlak van 

communicatie houden wij onze manier van communiceren tegen het licht met als doel om ons te kunnen verbeteren. 

Daarom zijn wij een samenwerking aangegaan met de Erasmus Hogeschool van Brussel.

Onderzoek Erasmus Hogeschool Brussel naar communicatie van VSOA-Politie

Drie studenten laatstejaars communicatiemanagement, Alix, 
Yenthe en Lisa hebben gedurende de afgelopen maanden 
een aantal facetten van onze communicatie onderzocht en 

geëvalueerd. VSOA-Politie zet al verschillende middelen in (web-
site, mailings, sociale media,...) maar wij vragen ons af hoe positief 
de huidige communicatiemix geëvalueerd wordt door onze leden (en 
iets meer gericht naar de jongere leden), en hoe de perceptie van 
VSOA-Politie is bij onze leden. Bovendien streven wij er ook naar om 
alle leden dichter te betrekken bij onze werking, kort gezegd “commu-
nity building”. 

Een plan
Aan het einde van dit project stelden de studenten een concreet en 
realistisch communicatieplan op gebaseerd op grondig onderzoek om 
onze doelstellingen te (helpen) realiseren. Terzelfdertijd kadert dit 
onderzoek in het integraal afstudeerproject van het laatstejaarsoplei-
ding communicatiemanagement.

Alles startte met een verkennend en inleidend gesprek met de school 
en de drie studenten, om kennis te maken met onze organisatie en het 
kader te bepalen voor hun onderzoek met als doel: het optimaliseren 
van de huidige communicatiemix van VSOA-Politie.

Nadien gingen de studenten aan de slag met hun onderzoek en ge-
bruikten zij de methodologie “desk” en “field research”. Bij field re-
search werden de bevindingen en vaststellingen van de analyse van 
de desk research (een analyse van al onze communicatiemiddelen en 
-kanalen) getoetst aan de realiteit op het terrein, met name aan de 
hand van een enquête bij onze leden en diepte-interviews van 40 per-
soneelsleden van de geïntegreerde politie.

Resultaten
Ondertussen zijn de eerste resultaten van hun onderzoek bekend. 
VSOA-Politie heeft een duidelijk herkenbare huisstijl die in alle facet-
ten van onze communicatie terug te vinden is: een eigen logo, het ge-
bruik van blauwe en witte tinten, de website, de sociale media kanalen 
en de nieuwsbrieven.
Het verzenden via mail van nieuwsbrieven wordt door onze leden als 
nuttig ervaren om op de hoogte te blijven van nieuwigheden. De fre-
quentie was voor de meesten perfect, slechts enkelen vonden dat er 
vaker mag gemaild worden. Ongeveer de helft van de respondenten 
gaf aan de mails maar vluchtig te lezen. Br

on
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HB



20 VSOA argument mei 2022 mei 2022 VSOA argument  21

POLITIE

De meeste leden volgen onze Facebook 
pagina. Onze Twitter en Instagram pagina 
wordt minder gevolgd. Sociale media mag 
voor onze leden zeker informatief gebruikt 
worden. Maar er zijn ook leden die privé en 
werk gescheiden wensen te houden waarbij 
het gebruik van sociale media voor hen onder 
vrije tijd valt en ze op die momenten niet ge-
confronteerd willen worden met werk gerela-
teerde berichten.

Er zijn nog te weinig leden die de app van 
VSOA-Politie gebruiken. De meerderheid is 
wel op de hoogte van het bestaan van de 
app, maar minder dan de helft heeft de app 
effectief gedownload. Sommigen zijn niet 
overtuigd van de meerwaarde van de app, 
anderen vinden het dan weer een handig 
middel om rechtstreeks contact met ons op 
te nemen.

Tijdens diepte-interviews met onze leden 
werd vooral de bereikbaarheid en de snelheid 
van handelen als pluspunt gezien bij bijvoor-
beeld arbeidsongevallen of tuchtprocedures. 
De leden hebben het gevoel dat ze op onze 
organisatie kunnen rekenen wanneer dit no-
dig blijkt. 

Negatief beeld bij jongeren
Uit internationale studies blijkt dat jongeren 
tot 24 jaar, vaker nog dan ouderen vinden 
dat vakorganisaties belangrijk zijn. Ongeveer 
80% van de jongeren vindt dat vakorganisa-
ties noodzakelijk zijn om goede arbeidsvoor-
waarden en lonen te krijgen. Ook in België 
werden dezelfde bevindingen vastgesteld. 
Maar ondanks die peilingen zijn jongeren 
vaak minder vertegenwoordigd in vakorgani-
saties. Eén van de hoofdredenen hiervoor is 
de mediaframing. 
De media creëren een negatief beeld van 
vakorganisaties, waardoor jongeren onwe-
tend blijven over de positieve zaken die ze 
realiseren. In de media wordt vooral bericht 
wanneer er stakingen plaatsvinden en hoe 
de vakorganisatie “onschuldige burgers” 
hindert. Over de onderhandelingen die voor-
afgaand gevoerd werden of de eventuele op-
lossingen die de sociale partner voorstelde 

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

om het conflict te ontmijnen, wordt nauwe-
lijks gesproken. Door deze framing wordt er 
bij jongeren een negatief beeld over vakorga-
nisaties gecreëerd.
Tot slot worden de juridische bijstand, een 
snelle tussenkomst bij problemen en infor-
matie en ondersteuning als belangrijkste 
voordeel van het lidmaatschap naar voor ge-
bracht.

Wij danken onze leden die meegewerkt heb-
ben aan het onderzoek en gaan zeker aan de 
slag met de aanbevelingen van het onder-
zoeksrapport om jullie nog beter te kunnen 
helpen en informeren. 

Patrick ROIJENS
Nationaal informatiebeheerder
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LRB

IFIC, lang niet voor iedereen
positief verhaal

“Vlaamse regering belooft 3.700 extra jobs in 
zorgsector en opslag van 6 procent in woonzorg-
centra”. Dat kondigde Vlaams minister-president 
Jan Jambon (N-VA) aan op een persconferentie 
in maart 2021. 

De realiteit is anders. Nieuwe zorgkundigen in 
dienst per 1 januari 2022 ervaren immers een 
inlevering.
Niemand ligt er wakker van maar VSOA-LRB vindt 
dit wederom een kaakslag voor de zorg die het al 
jarenlang erg te verduren kreeg. 
Voor de grootste groep van het personeel, de 
zorgkundigen, die in dienst komen vanaf 1 janua-
ri 2022 wordt het gewone IFIC-barema 11 toege-
past. Dit nieuwe barema is gunstig voor de nieu-
we zorgkundigen voor de eerste 18 jaar van hun 
loopbaan. Maar nadien, de daaropvolgende jaren, 
komt men in een forse negatieve looncurve terecht 
(oranje curve). Wat men in de eerste jaren meer 
verdient, betaalt men na verloop van tijd dubbel 
en dik terug. Een vestzak-broekzak-operatie maar 
met nog een flinke winst erbij voor de werkgever, 
zo blijkt. 
De grafiek hiernaast geeft visueel perfect weer 
wat we bedoelen. Dit zal ontegensprekelijk ook 
leiden tot een uitval aan zorgkundigen vanaf het 
moment dat men de 19 jaar bereikt of zelfs veel 
vroeger. 
Je zou wel gek moeten zijn om de zware job te 
blijven uitoefenen als je na 19 jaar hard werken 
financieel wordt uitgemolken!

Dus helemaal geen herwaardering en koopkracht-
verhoging voor een nieuwe zorgkundige in dienst, 
stelt VSOA-LRB, integendeel! Als men de bereke-
ning maakt komt men tot een vermindering van 
het loon van 60.000 euro of een inlevering van 4% 
over de ganse loopbaan.
En dit op de kap van het nieuw zorgpersoneel waar 
minister Jambon toch “o zo lovend” over was!

Truken van de foor of boerenbedrog?
De Vlaamse regering neemt een bocht tijdens het 
laatste onderhandelingscomité C van 30 maart 
2022. De inlevering van 60.000 euro is te ver-
dedigen volgens de vertegenwoordiging van de 
Vlaamse regering en de vertegenwoordiging van 
Zorgnet-IICURO. Ze stellen dat nieuwkomers min-

der ervaring en bagage hebben en deze mindere 
verloning logisch is. Dit is een klucht van formaat. 
Het zijn nu net de eerste jaren van hun aanstelling 
in barema 11 dat de nieuwkomers meer verdienen 
t.o.v. de loonschalen van het huidige personeel. 
Eens ze na 19 jaar voldoende ervaring hebben 
opgebouwd wordt er een hold-up op hun loon ge-

pleegd en verliezen ze 
vanaf 19 jaar anciën-
niteit tot het einde van 
hun loopbaan niet min-
der dan 60.000 euro. 
 

De herwaardering van de zorg lijkt voor velen te resulteren in een inlevering. Dat blijkt eens te 

meer uit het IFIC-dossier waarbij VSOA-LRB regio Vlaanderen altijd nauwgezet de vinger aan de 

pols heeft gehouden. Nu is inderdaad de beloofde herwaardering én koopkrachtverhoging niet 

voor iedereen een positief verhaal, vooral niet op lange termijn. Als de vos de passie preekt, 

boer let op uw ganzen, is inderdaad ook hier van toepassing. "Niet eerlijk en helemaal niet wat 

de afspraak was", zegt Christel Demerlier, voorzitter VSOA-LRB regio Vlaanderen.

“Beloofde 6% opslag wordt voor sommigen een inlevering van 60.000 euro.”

Christel DEMERLIER

Voorzitter VSOA-LRB Regio 

Vlaanderen

Voorbeeld zorgkundige
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ONDERWIJS

Extra opdrachten voor instellingen
hoger onderwijs?

Een belangrijk doel uit het Vlaams regeerakkoord en de Beleidsnota 
Onderwijs 2019-2024 is het optimaliseren van de studie-efficiën-
tie. We merken dat studenten er steeds langer over doen om een 

diploma te behalen en vaak onderweg afhaken. Het regeerakkoord en de 
Beleidsnota Onderwijs geven aan dat een instaptoets noodzakelijk is om de 
begincompetenties van de student te ontdekken. Studenten sneller kunnen 
heroriënteren na het behalen van ondermaatse resultaten is aangewezen. 

Flexibilisering en remediëring
We kennen een flexibilisering in het hoger onderwijs om studenten maxi-
maal de kans te geven voor het behalen van een diploma. Een verlenging 
van de studieduur leidt wel degelijk tot een hoger aantal diploma’s en een 
bredere instroom. Het is wel zo dat door de flexibilisering de administratieve 
opvolging en werkdruk bij het personeel is toegenomen.

Een verplichte remediëring bij het niet-slagen op de starttoets zal ingevoerd 
worden. De remediëring zal voor aanvang en tijdens het academiejaar wor-
den voorzien.

Niet haalbaar met huidige financiering
De nieuwe maatregelen gaan voorzien worden binnen de gesloten enve-
loppe van het hoger onderwijs. Het is voor de instellingen niet haalbaar 
om al deze maatregelen te realiseren met de bestaande financiering! In het 

verleden werd er door de hogescholen reeds initiatieven genomen in functie 
van de beschikbare middelen en personeel.
Het personeel zal nu verplicht volgende opdrachten moeten uitvoeren: de 
organisatie van starttoetsen, het aanbieden van verplichte remediëring bij 
starttoetsen, de studieadviezen na de eerste examenperiode en een ver-
plichte begeleiding bij studievoortgangsbewaking. Er zijn reeds opleidingen 
die deze maatregelen toepassen, maar nu krijgen de initiatieven een ver-
plicht karakter.

Student-docentratio té hoog!
Een grote bezorgdheid in het hoger onderwijs is de “student-docentratio” 
in Vlaanderen, want die is heel wat hoger dan in andere Europese landen 
(OECD, 2021). Deze toename van het aantal studenten creëert bij het per-
soneel een hoge werkdruk. 
Er zijn in het verleden door de hogescholen initiatieven genomen om de 
studievoortgang op te volgen, maar met het nieuwe decreet in aantocht krij-
gen de opleidingen weinig vrijheid om hun maatregelen af stemmen op de 
specifieke situatie van de studenten- en personeelsgroepen. De uniforme 
wijze van werken die men wil opleggen geeft de opleidingen weinig ruimte 
tot kwaliteitsvol werken en zal de werkdruk nog verder doen toenemen. 

Sabine HUYBRECHT
Secretaris Hoger Onderwijs

Door de flexibilisering is de administratieve opvolging en de werkdruk bij het personeel toegenomen. Want deze nieuwe 

maatregelen moeten gerealiseerd worden binnen de gesloten enveloppe van het hoger onderwijs. Dit is voor de instellingen 

niet haalbaar!

Flexibilisering Hoger Onderwijs
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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

Meer informatie over onze verzekeringen:

 Wat is verzekerd?   Wat is niet verzekerd?

Burgerlijke aansprakelijkheid:

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

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

Burgerlijke aansprakelijkheid: 

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

• De stoffelijke schade aan 
het verzekerde voertuig.

Rechtsbijstand:

• 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.

Rechtsbijstand:

• Boetes, opdeciemen en 
minnelijke schikkingen.

Bescherming van de bestuurder: 

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

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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