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Lees Argument online
Je wil graag de laatste editie van Argument on-
line doorbladeren? Dat kan dankzij onze digitale 
versie.
www.vsoa.eu/magazine 
Je wenst niet langer Argument in de brievenbus 
te ontvangen, maar je kiest om het digitaal te 
lezen? Dat kan ook. 
Stuur ons dan een e-mail naar vsoa@vsoa.eu 
met de mededeling “ik lees Argument online en 
wens geen papieren versie in de bus”. 

Resultaat begrotingsconclaaf voor de 6 
federale ambtenaren
Eind juni ondertekenden de vakorganisaties en minister De Sutter een 
voorakkoord voor het federaal openbaar ambt maar intussen pleegde de 
regering woordbreuk. 

Overvolle gevangenissen en te weinig 10
personeel
Interview met Eddy De Smedt, Daan Vermeeren en Stijn Van Den Abeele 
van de sector EPI/gevangenissen van het VSOA.

Gemeenschappelijk front bij het spoor 14 
mobiliseert
De besparingen op het aantal personeelsleden en het gebrek aan 
waardering voor hun werk gedurende decennia hebben als resultaat dat de 
werklast ondraagbaar is geworden. Dat is slechts één van de redenen van 
de mobilisatie bij het spoor.

Is deze regering nog betrouwbaar  18
te noemen?
Tijdens het begrotingsakkoord van 11 oktober 2022 besliste de 
regering het protocolakkoord bij Politie niet uit te voeren zoals 
dit werd onderhandeld. Woordbreuk dus!

Inclusie in het onderwijs 22
Een blik op decreet leersteun, dat - volgens de huidige planning - op  
1 september 2023 van start zal gaan, moet de tekortkomingen van het 
M-decreet remediëren. 



2 VSOA argument november 2022 november 2022 VSOA argument  3

Vertrouwensbreuk!
“Eerdere beloftes worden na de begrotingsbesprekingen door de 

federale regering niet meer nagekomen.”

EDITO

De federale begroting was net op tijd 
klaar voor de beleidsverklaring van 
de premier in de Kamer van Volksver-

tegenwoordigers. De eer van de regering was 
gered! Tijdens deze begrotingsbesprekingen 
zijn we steeds getuige van drama's, een goed-
kope tv-serie waardig, die de hele Belgische en 
buitenlandse opinie in spanning houden. Deze 
soaps worden tijdens de besprekingen regel-
matig gevoed door lekken naar de pers die 
door sommigen worden georkestreerd. Deze 
lekken zijn niet onschuldig, maar dienen om de 
druk tussen de regeringspartners op te voeren. 

Pleister op een houten been
Allereerst moet rekening worden gehouden 
met het feit dat de geopolitieke, sociale en 
economische context zich niet leent voor opti-
misme. Dit komt tot uiting in spanningen en te-
genstellingen tussen de verschillende politieke 
gevoeligheden binnen de huidige coalitie.

Uiteindelijk heeft de regering een reeks maat-
regelen genomen die meer lijken op pleisters 
op een houten been dan op een echte frisse 
wind die de samenleving nodig heeft. Toch 
moet worden erkend dat sommige maatrege-
len de huishoudens helpen, de handhaving 
van het verlaagde BTW-tarief van 6% op gas 
en elektriciteit is daar een voorbeeld van. 

Problematischer voor de sociale zekerheid is 
de verlaging van de sociale bijdragen. Een ver-
laging van de sociale bijdragen neutraliseert 
immers niet de effecten van de prijsstijgingen, 
maar van de indexering van de lonen. Het gaat 
dus om een vermindering van de solidariteit, 
met gevolgen voor de financiering van de soci-
ale zekerheid die, laten we dat niet vergeten, al 
jaren ondergefinancierd is.

Een ander voor ons onbegrijpelijk besluit is de 
beperking van de tijdskredieten voor kinderop-
vang van 8 tot 5 jaar, en de beperking tot een 
duur van 48 maanden in plaats van de huidige 

51 maanden. De aanvullende vergoeding voor 
tijdskrediet op 50-jarige leeftijd is afgeschaft. 
Het voorwendsel is dat er weinig gebruik van 
wordt gemaakt, maar het zijn vooral de eenou-
dergezinnen die door deze afschaffing worden 
benadeeld.
Ten slotte is er nog iets dat ons verontrust: de 
wens om de verworvenheden van de openbare 
diensten af te zetten tegen de legitieme eisen 
van de burgers. Dit is een manier om mensen 

te laten geloven dat ambtenaren profiteurs zijn 
en dat, als we deze verworven rechten niet af-
schaffen, er niet voldoende budget zal zijn om 
aan de eisen van de burgers te voldoen.

Handen af van de perequatie
Laten we nu enkele zichtbare gevolgen van 
deze meerjarenbegroting voor de openbare 
diensten analyseren. 

>>>
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EDITO

Vooreerst nemen we de crisis onder de loep die 
tijdens het conclaaf door acties van bepaalde 
partners binnen de meerderheid losbrak. We 
hebben het over de wens om een einde te ma-
ken aan de bepalingen van de perequatie van 
de pensioenen van de ambtenaren, los van de 
indexering. 
Als deze perequatie van de pensioenen zou 
worden afgeschaft, zal dat in eerste instantie 
98% van de Vlaamse onderwijspensioenge-
rechtigden treffen. 

Dit komt neer op een gemiddeld inkomensver-
lies van zo'n negentig euro. Vervolgens zouden 
ook de andere gepensioneerden van de over-
heidsdienst getroffen worden door de gevol-
gen van deze maatregel. 
Onder druk van het gemeenschappelijk vak-
bondsfront kon deze verarmende maatregel 
voor onze gepensioneerden gelukkig genoeg 
worden vermeden.

We herinneren eraan dat de perequatie de 
welvaart van de overheidspensioenen waar-
borgt. Het beschermt gepensioneerden dus 
tegen verarming. Dit mechanisme vindt zijn 
oorsprong in het beginsel van het uitgesteld 
loon. Dankzij de perequatie volgen de pensioe-
nen automatisch de stijging van de lonen van 
de beroepsbevolking en dit in principe om de 
twee jaar. 

De realiteit van vroegere hervormingen van de 
overheidspensioenen betekent bovendien dat 
ambtenaren drie jaar langer moeten werken. 
Het referentiesalaris wordt berekend over tien 
jaar, de pensioenbonus is afgeschaft, de diplo-
mabonificatie is inmiddels verdwenen en voor 
steeds meer verloven is er geen gelijkstelling 
voor het pensioen meer. Op de berekening van 
de pensioenen voor werknemers in overheids-
dienst is dus al fors bezuinigd, wat sommige 
politici of werkgevers in de particuliere sector 
ook mogen zeggen. 

Bovendien heeft de Studiecommissie voor de 
vergrijzing in haar laatste verslag berekend 
dat deze ingrepen de pensioenuitgaven van de 
overheid tot 2040 niet zullen verhogen, ook al 
zal het aantal pensioenen nog met 15% toene-
men. De pensioenen in de publieke sector zul-
len dus dalen. Maar de mythe over de astrono-
mische bedragen van de overheidspensioenen 
leeft hardnekkig. Niet de pensioenen van de 

ambtenaren zijn te hoog, maar de pensioenen 
van de werknemers zijn schandalig laag. 
Toch heeft dit voorstel van de afschaffing van 
de perequatie van de overheidspensioenen 
zijn sporen nagelaten, aangezien het in veel 
persartikels wordt genoemd, maar niet altijd 
op een eerlijke manier, omdat indexering wordt 
verward met perequatie.
Nog wat de pensioenen betreft, wordt momen-
teel trouwens een ander hervormingsproject 
besproken in het gezamenlijk ad hoc subcomi-
té, waarbij de regering tegen het einde van dit 
jaar tot een besluit wil komen.
Hoe zit het nu met de begrotingen voor de ja-
ren 2023 en 2024 die daadwerkelijk aan over-
heidsdiensten worden toegewezen en wat zijn 
de gevolgen daarvan?

Voor het federale personeel stellen wij vast 
dat de federale regering, gelet op de bepalin-
gen in de begroting 2023, het voorakkoord ter 
verbetering van de bezoldiging van de 65.000 
federale ambtenaren ter discussie stelt. 
Deze overeenkomst werd eind juni gesloten. 
Voor het eerst in 20 jaar was het mogelijk om 
eindelijk een salarisverhoging te overwegen 
die niet beperkt zou blijven tot de index. Na 
bemoedigende vorderingen tijdens de sociale 
dialoog voor de openbare dienst heeft de rege-
ring nu haar woord gebroken. 
Kortom, de federale werknemers kunnen een 
verhoging van de eindejaarsuitkering en een 
loonsverhoging van 2% vergeten en zullen het 
moeten doen enkel met maaltijdcheques, die 
pas vanaf 2024 aan de federale werknemers 
zullen worden toegekend. Peanuts!

Vertrouwensbreuk
Een ander voorbeeld van de vertrouwensbreuk 
tussen de vakbonden en de regering betreft de 
politie. Het is niets minder dan een uitstel van 
de loonsverhoging, die tot overmaat van ramp 
nu nog gekoppeld wordt aan de afschaffing 
van de NAVAP. Eind januari 2021 onderteken-
de het VSOA een overeenkomst die voorziet 
in een structurele salarisverhoging van 5% 
in 2023. Tijdens de begrotingsbesprekingen 
heeft de regering besloten deze verhoging 
te plannen vanaf oktober 2023 lopende tot 
2025. 

Wat de intersectorale overeenkomst betreft, 
vervliegt onze hoop op een mini-overeen-
komst. Ondanks onze talrijke tussenkomsten 

bij de Eerste Minister waarvan het resultaat 
dode letter bleef, en ondanks onze mondelin-
ge vragen tijdens de schaarse vergaderingen 
van het Gemengd Comité voor alle openbare 
diensten (Comité A), is er namelijk geen enke-
le vergaderdatum in het vooruitzicht gesteld, 
wat veel zegt over het respect van de leden 
van de regering voor de representatieve vak-
bonden in de openbare dienst. 

Verdeel en heers
Welke conclusie kan uit dit begrotingsakkoord 
worden getrokken?

Om te beginnen zijn de begrippen sociale dia-
loog, overleg en onderhandeling volledig on-
bekend bij de leden van de federale regering. 
Hoe kunnen we een klimaat van vertrouwen 
tussen de sociale partners garanderen als de 
gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd?
Ten tweede is er een ongezonde neiging om 
werknemers in de publieke sector te plaatsen 
tegenover de rest van de samenleving.

Dit bleek uit de poging om de afschaffing van 
de perequatie van de pensioenen voor te stel-
len in ruil voor verlening van steunmaatrege-
len in het kader van de energiecrisis. Het doel 
van een regering moet zijn te verenigen, niet 
te verdelen!

De herfst en het vroege najaar werden ge-
kenmerkt door woedende bewegingen van 
werknemers, zowel in de particuliere als in de 
openbare sector. Deze bewegingen zullen niet 
verdwijnen, integendeel.

Nationale actie
Op 9 november vond een nationale actie plaats 
voor meer koopkracht en tegen de hoge ener-
gieprijzen. Het VSOA heeft deze actie gesteund, 
maar diende geen algemene stakingsoproep 
in. Onze beroepsgroepen namen deel aan som-
mige acties. Details en informatie werden door 
de deelnemende beroepsgroepen rechtstreeks 
aan de leden meegedeeld. Het VSOA zal meer 
dan ooit de werknemers in overheidsdienst ver-
dedigen die, zoals alle burgers, geconfronteerd 
worden met een nooit eerder geziene crisis.
 

François FERNANDEZ-CORRALES
Algemeen voorzitter VSOA
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ENERGIE

Enkele tips voor je energiecontract
De gasrekeningen blijven stijgen en met koning winter voor de deur belooft dat niet veel goeds. In de huidige context is het 

onmogelijk te voorspellen hoe de energieprijzen zullen evolueren, al kan je maar beter op het ergste voorbereid zijn. Een paar 

tips om de schade te beperken.

Voor wie een vast energiecontract van 
2 tot 5 jaar heeft dat vóór september 
2021 is ondertekend: verander niets. 

Wel kan je van de gelegenheid gebruikmaken 
om eventuele investeringen te doen om je ener-
gieverbruik te verminderen, bijvoorbeeld door 
energie-efficiëntere apparaten te kopen. Wie 
een vast contract heeft dat bijna afloopt, moet 
beseffen dat een nieuw vast contract aanvanke-
lijk meer kost dan een variabel tarief, maar aan-
trekkelijker zal zijn als de prijzen blijven stijgen. 
Besef dat het altijd mogelijk is om van contract 

te veranderen als je de leverancier een maand 
van tevoren op de hoogte stelt.

De goedkoopste vinden
Wat de variabele contracten betreft, is het uiter-
aard raadzaam de evolutie van de door de leve-
ranciers aangeboden prijzen zoveel mogelijk te 
volgen. De website https://www.energie-verge-
lijker.be, goedgekeurd door de CREG (Commis-
sie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas), kan hierbij helpen. Hoewel dit advies voor 
de hand lijkt te liggen, blijkt dat slechts één op 

de tien Belgische gezinnen voor de goedkoop-
ste energieoptie kiest. Met de juiste formule 
kunnen gezinnen honderden euro's besparen. 
De CREG Scan (https://www.creg.be/nl/creg-
scan#/) is een goede tool om je huidige contract 
te vergelijken met de marktprijzen.

Neem je tijd om de voorstellen van de verschil-
lende energieleveranciers te vergelijken alvo-
rens je keuze te maken. In België kiest slechts 
één op de tien gezinnen voor de goedkoopste!

Voorstellen
Ter herinnering: de Liberale Vakbond ACLVB 
dringt er al maanden op aan dat de energieleve-
ranciers verplicht worden hun tarieven elk kwar-
taal aan te passen zodat ze voor hun klanten het 
voordeligst zijn. Een praktijk die niet algemeen 
wordt toegepast, of niet voldoende.

Uit zowel ecologisch als economisch oogpunt 
komt het er ook op aan woningen te renoveren 
zodat ze minder energieverslindend worden. De 
Liberale Vakbond pleit voor een verbetering van 
het premiesysteem om deze energietransitie te 
vergemakkelijken.

Alle voorstellen om de energiekost draaglijker 
te maken, vind je op 
https://www.aclvb.be/nl/artikels/zeven-voor-
stellen-om-energie-betaalbaar-te-houden  

Bron: Vrijuit september-oktober 2022 - ACLVB

Volg het VSOA ook 
op YouTube

https://www.youtube.com/@vsoa-slfp-fgod
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COMITÉ B

Eerder gaf de regering mandaat aan de 
minister bevoegd voor het Federaal 
Openbaar Ambt om voor 2023 te onder-

handelen over een sectoraal akkoord. Over de 
toekenning van het benodigde budget om dit 
voorakkoord uit te voeren zou de regering beslis-
sen bij de opmaak van de begroting voor de jaren 
2023-2024.

Een belangrijke doelstelling van dit sectoraal 
akkoord is het federaal openbaar ambt opnieuw 
aantrekkelijker te maken door een meer markt-
conforme verloning toe te kennen. De federale 
overheid kampt immers voor veel functies met 
een probleem om de vacante betrekkingen in 
te vullen. In vergelijking met de private sector 
hebben de federale ambtenaren bijvoorbeeld 
geen volwaardige 13de maand en geen maal-
tijdcheques.

Wat was er voorzien?
Dit voorakkoord omvat volgende financiële as-
pecten, ter verhoging van de koopkracht:
• een bescheiden herziening van de wedde-

schalen met 2% gespreid over de komende 
3 jaar;

• de toekenning vanaf november 2022 van 

maaltijdcheques met een waarde van 6 euro, 
waarvan 1,09 euro wordt bijgedragen door 
het personeelslid;

• een verhoging van de eindejaarstoelage voor 
de niveaus A en B en 100% eindejaarstoelage 
voor de niveaus C en D;

• een koppeling aan de evolutie van de spil- 
index van de forfaitaire maandelijkse kan-
toorvergoeding van 30,00 euro, voor de te-
lewerker die minstens 4 dagen op de maand 
telewerkt.

Daarnaast omvat dit voorakkoord ook heel wat 
elementen rond aanwervingspolitiek, werkorga-
nisatie, opleiding welzijn en tuchtregeling. Het 
geheel zou moeten leiden tot een daadwerke-
lijke herwaardering van de federale openbare 
sector.
Het tot stand komen van dit voorakkoord was 
een moeilijk en lang traject en ging gepaard met 
meerdere syndicale acties die de onderhande-
lingen moesten ondersteunen.
Het was dus hoopvol uitkijken naar het resultaat 
van het begrotingsconclaaf van oktober.

Wat krijgen wij?
Er worden maaltijdcheques met een waarde van 

6 euro per effectief gepresteerde dag toege-
kend vanaf 1 april 2024 en niet vanaf november 
2022, zoals was voorzien in het sectorale voor-
akkoord.

Voor de rest: Niets! Rien! Nada!

De principiële beslissing om aan het federaal 
openbaar ambt maaltijdcheques toe te kennen, 
werd eigenlijk reeds op 1 april 2022 door de 
Ministerraad genomen omdat eerder ook werd 
beslist om aan de politie en de militairen maal-
tijdcheques toe te kennen.

Het benodigde budget voor de invoering van 
maaltijdcheques wordt bovendien slechts ge-
deeltelijk toegekend. 25% van de kosten moet 
intern worden gezocht door het niet uitbetalen 
van verblijfskosten – welke niet kunnen gecu-
muleerd worden met de maaltijdcheque – en 
door een hervorming van de bedrijfsrestaurants 
via optimalisering en uniformering van de cate-
ringactiviteiten.

Daarenboven kiest de regering ervoor om te be-
sparen door een aanval te doen op het tijdskre-
diet en de loopbaanonderbreking.

Niets! Rien! Nada!
Op 30 juni 2022 ondertekenden de drie representatieve syndicale organisaties een voorakkoord voor het federaal 

administratief openbaar ambt met de minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter.

Resultaat van het begrotingsconclaaf voor het federaal openbaar ambt
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COMITÉ B

“De ontgoocheling in 
deze federale regering is 
groot. De regering pleegt 

woordbreuk!”

Wat zijn onderhandelingen nog waard?
De afspraken met de minister van Ambtenaren-
zaken die via het sociaal overleg tot stand kwa-
men en in het sectoraal voorakkoord van juni 
2022 werden vastgelegd, veegt de regering in 
één pennentrek van tafel.

De regering heeft dus besloten dat het markt-
conform maken van de verloning van de federa-
le personeelsleden niet aan de orde is.
De vergelijkende studie over de verloning en de 
positionering van de federale personeelsleden 
ten opzichte van de markt, heeft ineens geen 
waarde meer.
Dat de aanwervingen bij de federale overheden 
moeizaam verlopen en dat veel kandidaten afha-
ken als ze de vergelijking maken met andere (pri-
vate) sectoren, blijkt voor de regering geen issue.
Waarvoor dienen onderhandelingen en proto-
collen dan nog? De minister engageerde zich 

en ook als vakbond hebben wij ons met dit 
voorakkoord geëngageerd, eveneens naar onze 
achterban toe.
De onderhandelingen over het sectoraal voor-
akkoord waren intensief, verliepen bij momen-
ten heel gespannen en vroegen veel werk. Dat 
de regering dit werk nu negeert, getuigt van een 
gebrek aan respect tegenover de minister en te-
genover de sociale partners.
De regering hypothekeert hierdoor alle komen-
de onderhandelingen.

Wat nu?
In gemeenschappelijk vakbondsfront hebben 
wij voor het volledig federaal openbaar ambt 
vanaf 9 november 2022 een stakingsaanzeg-
ging ingediend en dit voor onbepaalde tijd.
Wij hebben de minister van Ambtenarenzaken, 
mevrouw Petra De Sutter, verzocht formeel te 
overleggen ten einde een oplossing te vinden 
voor volgende punten:
• de éénzijdige herziening van de afspraken die 

gemaakt werden via het sociaal overleg en 
vastgelegd werden in het sectoraal voorak-
koord van 30 juni 2022;

• het uitblijven van de maaltijdcheques vanaf 
november 2022, zoals beloofd!;

• het uitblijven van een volwaardige 13de 
maand die reeds meer dan 10 jaar geleden 
werd beloofd;

• het uitblijven van een herwaardering van de 
weddeschalen nu deze na 20 jaar niet meer 
marktconform zijn;

• de afbouw van de statutaire tewerkstelling 
via vergaande contractualisering en uitzen-
darbeid;

• de vermindering van het tijdskrediet.

Om onze eisen kracht bij te zetten voorzien wij 
vanaf 9 november 2022 iedere woensdag acties 
in gemeenschappelijk vakbondsfront. We voor-
zien de acties op te bouwen indien de regering 
geen gevolg geeft aan onze vragen en wanneer 
de regering ons blijft negeren zullen er ook har-
dere acties volgen.

Concrete info over de acties en een oproep tot 
deelname wordt verspreid per mail.
Wij rekenen op jullie steun! Enkel samen met 
jullie kunnen we het verschil maken! 

Stefaan SLAGHMUYLDER
Woordvoerder VSOA Comité B

FGGA

Afscheid van een grote 
mijnheer
Onze collega Luc Bessem, voorzitter van VSOA-FGGA, verloor op 5 november 
de strijd tegen een slepende ziekte. 

Het VSOA verliest niet alleen een waardevolle collega, maar een zeer toegewijd en 
respectvol persoon. Een mooi mens met sterke vakbondswaarden.

Zijn herinnering zal ons altijd bijblijven.

Veel sterkte aan zijn familie, vrienden en aan alle collega's.
 

In naam van het VSOA-team
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FINANCIËN

Bespaar elke dag dankzij
het voordelenplatform van het VSOA
Neem snel een kijkje
op www.vsoa-voordelen.be

We verwennen u met exclusieve 
kortingen in winkels, online shops, 
attractieparken, fitness zaken, enz. 
Kortom, bijna 400 partnerwinkels en 
600 deals bij 2500 verkooppunten in 
België.

Nog geen account? Activeer dan snel 
uw account en doe uw voordeel! 

Ga naar www.vsoa-voordelen.be 
en klik op de knop ‘mijn account 
activeren’ als nieuwe gebruiker en vul 
aan met uw gegevens. 
Hou het voordelenplatform in de 
gaten, regelmatig komen er nieuwe 
aanbiedingen bij!

Download de app Ekivita Edenred via 
de App Store of de Google Play Store! 
Zo hebt u alle voordelen altijd bij de 
hand. 

Een nieuwe vaste medewerkster 
bij VSOA-Financiën

Ik stel me even voor, mijn naam is Ariane 
BRION.

Ik startte mijn professionele loopbaan bij 
de FOD Financiën in november 2000, als 
niveau B en werd toegewezen aan de BTW. 
Na een eerste affectatie bij een klassieke 
dienst te Etterbeek in april 2002, bekwam ik 
in oktober 2009, nadat ik geslaagd was als 
niveau A, een mutatie naar de BBI te Namen.

Ik ben al vele jaren vakbondsafgevaardig-
de en voor de tweede keer voorzitster van 
de Regionale van Namen-Luxemburg. Een 
functie die ik zal doorgeven omdat ik vanaf 
1 november 2022 uw vaste vakbondsverte-

genwoordigster word.
Op het ogenblik dat ik mij vragen stelde over 
de toekomst van mijn loopbaan bij Financi-
en, is deze opportuniteit mij als zeer voor de 
hand liggend.

Vanuit deze functie kan ik de acties en de-
batten met volle overgave opvolgen.
Bewust van deze nieuwe uitdaging, ben ik 
van plan me volledig te geven door naar jul-
lie eisen en vragen te luisteren en jullie te 
begeleiden en te ondersteunen.

Dank voor jullie vertrouwen. 

ariane.brion@slfp-fin.eu

VOORDELEN
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LRB

Belangrijke hervorming 
De Waalse RGB-rondzendbrief (Révision Générale des Barèmes), ingevoerd in 1994, is gedateerd! Hoewel de eerste 

doelstellingen van deze rondzendbrief waren om de salarissen in de Waalse overheidsdiensten te ‘harmoniseren’ via een 

schaal die voor iedereen bekend was, en een duidelijke lijn trok voor de voorwaarden voor de loopbaanontwikkeling van 

elk personeelslid, moet worden vastgesteld dat, in de loop der tijd, deze RGB is ontspoord en op een totaal andere manier 

werd toegepast voor elke administratie.

Dit was niet langer acceptabel terwijl in 
de gezondheidszorg, de nieuwe IFIC-
norm geleidelijk in werking treedt en 

gevolgen heeft voor de LBR-werknemers in 
deze sector. 

Het is tijd om duidelijkheid te scheppen over 
de loopbaan, de ontwikkeling ervan, de verlo-
ning, ongeacht de administratie waar u werkt 
en ongeacht de statuten. De gelijkheid tussen 
werknemers van lokale en regionale besturen 
herstellen, wordt dus dringend. Hoewel het 
SLFP-ALR Wallon de statutarisering van het 
personeel verdedigt, staan wij ook vooraan bij 
het verdedigen van de rechten van de contrac-
tuelen. Wij zijn ons zeer bewust van de reali-
teit op het terrein en onze strijd is al lange tijd 
gericht op het versterken van de rechten van 
contractuele personeelsleden. Onze baanbre-
kende strijd voor de tweede pensioenpijler is 
hiervan het bewijs. 
Deze rondzendbrief van 1994 hervormen, 
is voor ons essentieel om er de nodige wijzi-
gingen aan te brengen, om er het luik IFIC in 
op te nemen en te kaderen voor de betroffen 
werknemers, om er enkele bindende aspecten 
in te voegen voor de werkgevers om ongelij-
ke behandeling in de loopbaanontwikkeling 
te voorkomen, maar ook om alle werknemers 
de mogelijkheid te geven toegang te hebben, 
binnen een welomschreven en specifiek kader, 
tot een waardige valorisatie van het verrichte 
werk.

Dit werk staat nog in de kinderschoenen, en de 
eerste opmerkingen over deze rondzendbrief 
worden gedeeld door alle betrokkenen, wie 
dan ook. Dit is een heel goed voorteken! Het 
werk zal echter lang en arbeidsintensief zijn, 

maar we zijn vastbesloten dit project tot een 
goed einde te brengen. 
Het was onmogelijk om een tekst die bijna der-
tig jaar oud is en waarvan de tekortkomingen 
zo'n impact hebben op de werknemers, niet te 
veranderen. 
Door deze hervorming op tafel te leggen van 
het Comité C heeft het SLFP-ALR Wallon de 
steun gekregen van alle partijen: vakbonden, 
werkgevers, Waalse administratie en de minis-

ter van Lokale Besturen zelf. Nog een bewijs 
dat onze actie constructief is en dat elk van 
onze interventies, acties en voorstellen door-
dacht en georganiseerd zijn voor een betere si-
tuatie van onze leden én van alle werknemers. 
 

François ROOSENS
Voorzitter Waalse regio – 

lokale en regionale besturen

François Roosens
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FGGA

Onze gesprekspartners
VSOA-lid Daan Vermeeren begon 9 jaar geleden 
in de gevangenis van Vorst. Hij is nu veiligheids-
assistent in de nieuwe gevangenis van Haren. 
Een vriend van zijn vader zag een vacature voor 
cipier. De werkloze Daan solliciteerde en 2 
weken later kreeg hij een bericht dat hij in de 
gevangenis van Brugge kon beginnen. Hij is nu 
een van de eerste cipiers die verhuisde van de 
erg verouderde gevangenis in Vorst, -ze gebrui-
ken daar nog nachtemmers-, naar de gloednieu-
we gevangenis van Haren. Daar hoopt hij dat 
zijn job een nieuw elan kan krijgen met betere 
werkomstandigheden. 

Stijn Van Den Abeele is afgevaardigde en regio-
voorzitter Brussel van het VSOA-Gevangenis-
sen. Hij is sinds 2005 cipier in de gevangenis 
van Vorst. Sinds vijf jaar is hij verantwoordelijk 
voor alle sloten en deuren van alle Belgische ge-
vangenissen. Hij moet ervoor zorgen dat de ge-
vangenisdeuren vooral kunnen ‘dichtblijven’… 
Stijn werkte vroeger in de nachtploeg van een 
klein bedrijf. Maar zijn vader zag dat niet langer 
zitten. Dus solliciteerde hij voor de job van ci-
pier.

Eddy De Smedt is permanent secretaris van het 
VSOA-Gevangenissen. Hij was voordien werk-
zaam op de centrale administratie EPI bij de 
dienst externe rechtspositie. Eddy startte zijn 
carrière als PBA (penitentiair bewakingsagent, 
de juiste omschrijving voor ‘cipier’) in de gevan-

Geregeld klagen de cipiers in de Belgische gevangenissen over de onveilige werkomstandigheden, het gebrek aan personeel 

en de overbevolking in verouderde instellingen. Hun jarenlange klaagzang geeft dan ook dikwijls aanleiding tot stakingen 

en acties. Zo recent nog toen in de Brusselse gevangenis van Sint-Gillis waar bewakers werden aangevallen. Komt er nu 

toch de langverwachte verbetering voor de cipiers met de opening van de nieuwe gevangenis in het Brusselse Haren? En 

straks in Dendermonde? Argument vroeg het aan Eddy De Smedt, Daan Vermeeren en Stijn Van Den Abeele van het VSOA-

Gevangenissen.

“Men heeft de situatie niet
meer in de hand”

De eeuwige klaagzang van de cipiers: overvolle gevangenissen en te weinig personeel:

Daan Vermeeren en Stijn Van Den Abeele van het VSOA-Gevangenissen.
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genis van Mechelen. Vanaf zijn start in de ge-
vangenis van Mechelen was Eddy actief bij het 
VSOA. Eerst als afgevaardigde in de gevangenis 
van Mechelen en later bij zijn overgang naar de 
centrale administratie werd hij ondervoorzitter 
van het comité Justitie en vervolgens voorzitter 
van dit comité. 

In een korte terugblik schetsen zij eerst de 
moeilijke situatie in de gevangenissen tijdens 
de coronaperiode. 
Daan: “Heel veel gedetineerden lieten zich 
vaccineren. Vorst ging na een corona-uitbraak 
twee keer in lock down. De gevangenen moch-
ten geen bezoek meer ontvangen. Ook advoca-
ten en sociaal assistenten kwamen niet meer 
langs. Ook veel cipiers werden besmet. Door 
het personeelsgebrek werden alle activiteiten 
beperkt. We probeerden ons zo goed mogelijk 
te beschermen en de maatregelen te respecte-
ren. Voorzichtigheid was geboden. De medische 
dienst Impreva kwam de vaccins toedienen.”
Stijn: “Eerlijk, we hebben geluk gehad. Er waren 

geen opstanden zoals in buitenlandse gevan-
genissen. Er was natuurlijk de nodige stress, 
bijvoorbeeld bij familiebezoek waar men elkaar 
niet mocht aanraken. En dit boven op de span-
ningen die er in normale omstandigheden in 
een gevangenis reeds bestaan. De vaccinaties 
verliepen georganiseerd. De overheid heeft ons 
daar zeker niet in de steek gelaten.”

De nieuwe ultramoderne gevangenis van Ha-
ren is nu klaar en zal worden geopend. Er was 
veel onduidelijkheid over de openingsdatum 
en de verhuis zelf. Zowel gedetineerden als 
cipiers klaagden over de gebrekkige commu-
nicatie. En dat was weer een goede reden om 
tot acties over te gaan?
Daan: “Vooral de grote onzekerheid bij de gede-

tineerden weegt. Ze krijgen de meeste informa-
tie “van horen zeggen”, bijvoorbeeld van gevan-
genen die naar Haren werden overgebracht om 
daar te helpen bij de inrichting en de verhuis. 
Zij vertellen al wel eens aangedikte verhalen. En 
ze krijgen geen concreet plan over de verhuis.”

Stijn: “De gedetineerden zitten met veel vragen 
over het nieuwe regime in Haren. Ze zitten alleen 
in een cel. Wat mogen ze meenemen? Wat gaat 
er veranderen? Dat leidt tot onnodige stress. De 
directie in Vorst gaf via een powerpointpresen-
tatie voor de gevangenen wel de nodige uitleg, 
maar dat had nauwelijks effect, integendeel, er 
brak dus een opstand uit. De onrust was nog 
groter geworden. De agressiviteit is sowieso al 
groter in Vorst en het personeel heeft de situatie 

Stijn Van Den Abeele: “Haren is “too big to fail”. 
We hebben onvoldoende personeel om die 

gevangenis deftig te laten draaien.” 

FGGA
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De nieuwe gevangenis in Haren.
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niet meer in de hand. En Haren is “too big to fail”. 
We hebben onvoldoende personeel om die ge-
vangenis deftig te laten draaien. En anderzijds zal 
de gevangenis nu ‘moeten’ opengaan, na twee 
mislukte pogingen. Eerst was de opening voor 
september, dan voor de derde week van oktober. 
De eerste keer was niet alles klaar voor een ope-
ning, de tweede keer begon ACOD met een actie 
en werd de verhuis drie weken uitgesteld. Eerlijk 
gezegd, die tweede keer was de gevangenis ook 
nog steeds niet klaar om te worden geopend.”

Zijn jullie als cipiers soms betrokken geweest 
bij het ontwerpen en de bouw van de nieuwe 
gevangenis in Haren?
Stijn: “Veel te laat. De mensen op de werkvloer 
worden geraadpleegd als alles is beslist. Een 
stom voorbeeld: Haren is nu al open en men is 
nu gaatjes aan het boren voor de spreekgaatjes 
van de loketten zodat de mensen ten minste met 
elkaar kunnen praten. Als vakbond hebben we in 
Brussel wel een paar accenten kunnen verleg-
gen.”

Overvolle gevangenissen, te weinig personeel. 
Het is een verhaal dat we al jaren horen. Veran-
dert er dan echt niets?
Daan: “Dat is frustrerend. Gevangenissen zijn 
voor politici geen populair thema.”
Eddy: “Het VSOA vraagt al jaren een opwaarde-
ring van het statuut van de penitentiaire bewa-
kingsagent. We vroegen bijvoorbeeld een extra 
premie voor de cipiers in de problematische ge-
vangenissen in Brussel en Antwerpen. Mutaties 
liggen stil omdat er een tekort aan personeel is 
en vervangingen uitblijven. Dit legt veel druk op 
het privéleven van de cipiers. Sommigen moeten 
onverantwoord lange afstanden naar en van hun 
werk afleggen. Vooral in Brussel haken perso-
neelsleden dan ook vroegtijdig af. Bovendien zit-
ten we nu met een krapte op de arbeidsmarkt en 
vindt de overheid gewoon geen nieuwe cipiers 
ondanks de wervingscampagnes. Tot het einde 
van het jaar kunnen contractuelen aangeworven 
worden, voor één jaar, eventueel verlengbaar. 
Maar dat is geen succes.”

Hoeveel cipiers beginnen, hoeveel gaan er 
weg?
Eddy: “Op dit ogenblik is de instroom lager dan 
de uitstroom. Veel mensen nemen verlof vooraf-
gaand aan hun pensioen. Maar die mensen wor-
den niet vervangen. Veel mensen doen aan ex-
amens mee, maar beslissen nadat ze geslaagd 

zijn om naar een andere FOD te gaan voor een 
in hun ogen meer aantrekkelijkere job. En in 
bepaalde regio’s zoals Brussel en Antwerpen 
geraak je helemaal niet aan voldoende perso-
neel. De opening van de nieuwe gevangenis van 
Dendermonde is naar februari verschoven om-
dat men geen personeel vindt. In totaal spreekt 
men van 1.200 cipiers, maar ik denk dat dit cijfer 
onderschat is. Bovendien blijft Sint-Gillis langer 
open zodat deze cipiers niet beschikbaar zijn. Ik 
schat dat het zeker om 1.600 bijkomende krach-
ten zal gaan. En die moeten in de komende zes 
maanden gevonden worden…”
Stijn: “In de Brusselse gevangenissen werken 
op papier 650 cipiers. Voor Haren hebben we er 
net geen 800 nodig. Ongeveer 50 cipiers vroe-
gen een mutatie aan of gaan met pensioen. Dan 
kennen we het tekort hé. We gaan de taken wel 
anders kunnen invullen in Haren omdat dit een 
meer open gevangenis wordt en er bepaalde 
taken van de cipiers wegvallen en ze zich dus 
op andere taken kunnen concentreren. Ik geef 
een voorbeeld: in een oude gevangenis worden 
gevangenen bij verplaatsingen binnen de ge-
vangenis voortdurend door een cipier begeleid. 

In Haren lopen de gevangenen meer vrij rond 
waardoor deze permanente bewaking vermin-
dert.”

Minister van Justitie Vincent Van Quickenbor-
ne (Open Vld) herschrijft het strafwetboek. Er 
komt een verschil tussen een detentiebegelei-
der en een veiligheidsassistent. Hoe verloopt 
die overgang?
Eddy: “Dat is een werk van lange adem. De nieu-
we functie van begeleider zou het reïntegreren 
van gevangenen in de samenleving moeten 
versnellen en de recidive tegengaan. Wat dan 
weer bijdraagt tot minder gevangenen. Boven-
dien moet er voldoende ondersteuning zijn van 
allerlei psychosociale begeleidingsdiensten die 
er onvoldoende is. Dus is het nog maar de vraag 
of zijn plan zal slagen.”
Daan: “Je zal als cipier tussen die twee functies 
moeten kiezen. Voortaan zal je ook voor een van 
die twee functies apart kunnen solliciteren. Het 
huidige personeel heeft een keuze mogen ma-
ken. Voor detentiebegeleider, wat een nieuwe 
functie is, wordt er een opleiding van drie maan-
den voorzien. De taak van die begeleider bestaat 

Eddy De Smedt: “De directie spreekt een straf uit 
en krijgt er problemen mee. Dus blijft het vaak bij: 
“Manneke ge moogt dat nooit meer doen…! Maar 

dat helpt natuurlijk niet. Het gaat hier niet om kleine 
kinderen maar om gefrustreerde grote mensen.”

FGGA

Eddy De Smedt
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erin om de gevangene beter uit de gevangenis 
te krijgen dan dat hij of zij er is binnengekomen.”
Stijn: “De penitentiaire bewakingsagent deed 
alles: bewaking en zorg. De begeleider kan hulp 
bieden bij dagelijks bezorgdheden: een advo-
caat zoeken, hulp in de gevangenis zelf, een 
bankrekening openen, een babbel slaan… Het 
bewaken zelf en alle veiligheidsaspecten zijn 
voor de veiligheidsassistent. Het is een vorm 
van specialisatie. Voor iedereen is het een nieuw 
begin.”

Daan, jij werkt al in de nieuwe gevangenis van 
Haren. Wat zijn de grote verschillen met de 
oude gevangenis van Vorst?
Daan: “De nieuwe infrastructuur op zich is al 
een enorme verbetering. In totaal is er in Haren 
plaats voor 1.190 gedetineerden. De gevangenis 
strekt zich uit over 15 hectaren en is opgebouwd 
in de vorm van een dorp en niet in de bekende 
stervorm. Er is een moestuin. En plaats voor 100 
vrouwen. Er zijn vijf moeder-kind-kamers en een 
binnen- en buitenspeeltuin. Vrouwen kunnen er 
zelfstandig wonen, zelf koken enzovoort. Voor 
de bezoekers is er een koffiehuis en de gevan-
genen kunnen ’s avonds samen met de familie 
eten. De gedetineerden beschikken over een 
badge om in en uit hun cel te komen, ze kunnen 
in bepaalde beperkte clusters vrij rondlopen. 
Verder zijn er vele ontspanningsmogelijkheden 

en sportinfrastructuur. Haren is voor zowel ge-
vangenen als personeel een sterke verbetering. 
De spanningen zullen er minder zijn. Iedere ge-
vangene heeft een cel, en zit niet meer met drie 
in een cel met de matrassen op de grond. Elke 
cel heeft een toilet en een douche. Door de nieu-
we vorm van gevangenis is een één-op-één-be-
geleiding mogelijk. Er zal meer tijd zijn om met 
de gedetineerden te spreken en meer aandacht 
te schenken aan hun vragen.”
Eddy: “De stress zal zowel bij de gevangenen 
als het personeel veel verminderen.”
Stijn: “En de meeste incidenten gebeuren door 
die stress en door banale dingen. Waarom zou 
je zorg dragen voor je cel als je daar met drie 
man zit en op de grond moet slapen? Je wordt 
geleefd. Er wordt beslist wanneer je eten krijgt, 
wanneer je mag douchen, wanneer je een wan-
deling mag maken. Dit valt in Haren allemaal 
weg.”

Daan Vermeeren: “Aan 
het geweld mag je niet 

denken. Je mag zeker niet 
tonen dat je bang bent.”

Geweld en agressie zijn in een gevangenis 
nooit ver weg. Elke dag gebeurt er wel iets. Is 
dat een situatie waar je als cipier moet leren 
mee leven?
Daan: “Daar mag je niet aan denken. Je mag 
zeker niet tonen dat je bang bent. Je moet voor-
al opletten wat je doet. En als er iets gebeurt, 
moet de directie streng optreden. Vaak gaat het 
altijd om dezelfde brokkenmakers.”

Eddy: “We merken in alle gevangenissen dat de 
directies almaar meer angst hebben om straf-
fen op te leggen omdat een gedetineerde door 
zijn klachtenrecht toch naar zijn advocaat stapt 
en Justitie in een slecht daglicht komt. Dus laat 
men het vaak zo. De directie spreekt een straf uit 
en krijgt er problemen mee. Dus blijft het vaak 
bij: “Manneke ge moogt dat nooit meer doen…! 
Maar dat helpt natuurlijk niet. Het gaat hier niet 
om kleine kinderen maar om gefrustreerde gro-
te mensen.”
Stijn: Voor het personeel is het belangrijk zich 
gesteund te voelen door de directie, dit kan 
bijvoorbeeld door meer gevolgen te geven aan 
rapporten. Als de rapporten amper worden ge-

lezen en dode letter blijven, krijg je natuurlijk 
frustratie. Ik stel voor om iemand verantwoor-
delijk te maken, desnoods een advocaat, om 
al die rapporten grondig te bekijken en er les-
sen uit te trekken. Veel rapporten worden ook 
geklasseerd omdat ze niet sterk genoeg zijn of 
verkeerd zijn geschreven. Als je over een ge-
vangene zegt dat “ik vermoed dat hij het heeft 
gedaan…”, dan gaat dat rapport de vuilbak in.”

We hebben het vooral over Vlaamse en Brus-
selse gevangenissen gehad, hoe is de situatie 
in Wallonië?
Eddy: “Het personeelstekort valt er wel mee. 
De overbevolking zit er vrij goed. Maar Wallo-
nië heeft nog meer oudere en slechtere gevan-
genissen. Ik verheel niet dat er in Wallonië een 
andere manier van werken bestaat. Men berust 
er meer in de bestaande toestand en probeert er 
toch het beste van te maken.”

Jullie hebben als vakbondsvertegenwoordi-
gers veel contacten met jullie leden-cipiers. 
Met welke problemen komen ze naar jullie?
Stijn: “De overbevolking behoort daar niet bij 
omdat dit een bekend fenomeen is. Vaak gaat 
het over problemen van mobiliteit, nachtdienst, 
ploegenarbeid en de invloed op het privéleven, 
arbeidstijdregelingen, werkomstandigheden, 
problemen met de kledij, premies, maaltijdche-
ques, loonsverhogingen, enzovoort. Voor Haren 
zal er een shuttlebus ingezet worden omdat de 
gevangenis met het openbaar vervoer moeilij-
ker te bereiken is. Het gaat soms om kleine za-
ken die wel grote gevolgen kunnen hebben.” 

Hoe is het klimaat op dit moment op sociaal 
vlak tussen de cipiers en de overheid?
Eddy: “Als ik eerlijk ben, heel slecht! Het vertrou-
wen van het personeel in de overheid is volledig 
weg. Alle problemen worden in werkgroepen 
gestopt. Daar komen geen concrete resultaten 
uit. Je ziet geen verandering op de werkvloer. 
Men belooft al jaren iets aan de overbevolking te 
doen, maar ze blijft bestaan. Ik zeg niet dat er op 
nationaal vlak niet goed wordt samengewerkt. 
We worden wel op de hoogte gehouden. Dat is 
positief.”

Alvast bedankt voor dit gesprek. 

Interview:
Bert CORNELIS
Cindy WILLEM

FGGA

Daan Vermeeren is één van de eerste penitentiaire bewa-

kingsagenten in de nieuwe gevangenis van Haren.
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SPOOR

Gemeenschappelijk front 
mobiliseert

De crisissen volgen elkaar op en de werkende mensen moeten voor de rekening opdraaien! Na corona staan we 

nu voor een ernstige crisis met de inflatie en de enorme stijging van de energieprijzen. Oplossingen laten op zich 

wachten. Het interprofessioneel gemeenschappelijk front heeft dan ook een actieplan uitgewerkt om beslissingen af 

te dwingen waarbij de koopkracht van de werknemers kan versterkt worden. Daarom nam het Gemeenschappelijk 

Front Spoor deel aan de stakingsactie van 9 november.

Inzake de Belgische spoorwegen verslechter-
den de laatste weken en maanden de werk-
omstandigheden van alle spoorweglieden.

Deze toestand is hoofdzakelijk het gevolg van het 
tekort aan personeel op het terrein en de moei-
lijkheden met de aanwervingen.
We namen kennis van de ontwerpen van dien-
sten- en performantiecontracten van de NMBS en 
Infrabel, en van de businessplannen.

Alhoewel de regering haar ambities duidelijk be-
kend maakt, bevatten de ontwerpen geen begro-
tingstraject dat ze concreet zou kunnen maken. 
Zonder nieuwe middelen aan uitbatingsdotaties 

kunnen dan ook geen nieuwe perspectieven 
ten gunste van het personeel geboden worden, 
onder andere via het sluiten van een sociaal ak-
koord. 

Bijgevolg heeft het Gemeenschappelijk Front 
van het Spoor (VSOA-Spoor, ACOD-Spoor en 
ACV-Transcom) voor de mobilisatie gekozen om 
zijn leden in te lichten over de realiteit van die 
toestand maar, vooral, om zijn middelen te bun-
delen met het oog op het voorstellen van een 
geloofwaardig actieplan. Op deze manier kunnen 
we onze visie op het spoor tot een goed einde 
brengen en onze doelstellingen voor het perso-
neel nakomen.

Minder personeel
Op 20 september startte men met het plan met 
als volgende thema’s:
• de verschillende aspecten van de diensten- 

en performantiecontracten;
• de arbeidsvoorwaarden van de spoorlieden; 
• het actieplan.

De NMBS beoogt een stijging van de productivi-
teit met 4,5 % per jaar, 3 % zou uit de groei in het 
aantal reizigers moeten komen en 1,5 % intern.
De evolutie van het personeelsbestand zou van 
17029 VTE’s in 2022 naar 15925 VTE’s in 
2032 gaan, dit is een vermindering met 6 % op 
10 jaar, namelijk 1104 VTE’s:

Het Gemeenschappelijk Front Spoor nam deel aan de actie. 



14 VSOA argument november 2022 november 2022 VSOA argument  15

SPOOR

• stijging met 4 % met 666 VTE’s meer, gelinkt 
met de stijging van het aanbod;

• productiviteitswinst met 10 %, vermindering 
met 1771 VTE’s, met voorrang in Corporate;

Infrabel beoogt een evolutie van de VTE’s van 
10.133 naar 9.216 in 2032, dit is een verminde-
ring met 917 VTE’s, namelijk 10 %.
Tijdens de bijeenkomst waar 200 militanten aan-
wezig waren, trok het Gemeenschappelijk Front 
van het Spoor aan de alarmbel en besloot tot een 
geleidelijk en progressief actieplan. 
Een en ander begon met het neerleggen van een 
stakingsaanzegging van 24 uur op 5 oktober 
2022. 
Flyers werden aan de reizigers uitgedeeld om 
hen voor onze acties te sensibiliseren. De stipt-
heid van de treinen zit op een dieptepunt met 
niet minder dan 22.000 treinen afgelast tussen 
januari en juni 2022.
De Spoorvisie 2040, goedgekeurd door de minis-
terraad, wil de trein aantrekkelijker maken om de 
klimaatuitdagingen aan te pakken. 
Bovendien werd in het kader van de door Europa 
opgelegde liberalisering van het binnenlands rei-
zigersvervoer ook beslist om de opdrachten van 
openbare dienstverlening voor een periode van 
10 jaar aan de NMBS toe te vertrouwen. Om de 
Europese richtlijn na te volgen moet die beslis-
sing echter op 1 januari 2023 in voege treden. 
De tijd dringt.

Minder budget
De opeenvolgende regeringen verminderden 
steeds de aan de Spoorwegen toegekende bud-
getten, met als gevolg een constante verminde-
ring van het personeel sinds de jaren 80. 

Treurig bewijs van een ondermaats beleid en 
zonder ambitie voor een openbare dienst die er 
steeds maar slechter voorstaat. Terwijl het aan-
tal reizigers in de laatste jaren fors is gestegen, 
is het personeelsbestand van de Spoorwegen als 
sneeuw voor de zon verdwenen. Het aantal stond 
op meer dan 66.000 in 1981 en bedraagt nu 
nog maar 27.943. 
Benoît Gilson, CEO van Infrabel, wees tijdens zijn 
uiteenzetting in de Kamer van Volksvertegen-
woordigers van 29 maart 2022 op een tekort van 
800 medewerkers. 
Het treinenaanbod verhogen met nog minder 
personeel is een utopie. Het personeelstekort is 
vandaag meer dan urgent met als gevolg een 
stiptheid op het laagste niveau. 
Productiviteit naar het extreme geduwd, overma-
tige flexibiliteit, verloven afgewezen…. zijn enkel 
belangrijke bronnen van stress, afwezigheid op 
het werk, zonder te spreken van de nefaste ge-
volgen op het gezinsleven van de betrokken be-
ambten. 
Men kan niet ontkennen dat het personeelstekort 
ook aan de oorsprong ligt van stijgende agressie 
op het begeleidingspersoneel, en het stations- en 
veiligheidspersoneel. 
Er moet een budget komen dat de ambities be-
antwoordt, met voldoende aanwervingen. Be-
roepen moeten opgewaardeerd worden om de 
aantrekkelijkheid te versterken. 
Er moet een Sociaal Akkoord komen dat de ver-
wachtingen van het personeel beantwoordt en 
geen akkoord dat budgettair neutraal blijft. 
De besparingen op het niveau van het aantal 
personeelsleden en het gebrek aan waardering 
voor hun werk gedurende decennia hebben als 
resultaat dat de werklast ondraagbaar is gewor-

den. Met burn-out, absenteïsme en ontslagen als 
gevolg.
Moeten we opnieuw wijzen op de verantwoor-
delijkheid van de directie voor de achterstallige 
compensatie- en rustdagen die regelmatig wor-
den afgewezen wegens personeelstekort? 
De federale regering kondigde op 12 oktober aan 
dat ze 3 miljard euro voor het spoor heeft voor-
zien, financiële middelen die fors lager liggen 
dan de realiteit van de door de minister en de 
ondernemingen bepaalde behoeften. 
De trein zal aan het perron blijven staan, vast zit-
ten in de wissels van het budgettair conclaaf en 
de spoorlieden en de gebruikers zullen de pineut 
zijn. 
Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront ontmoet-
te de CEO’s van Infrabel en van de NMBS op 14 
oktober, om zijn bekommernis en bezorgdheid te 
uiten zowel voor de spoorlieden als voor de kwa-
liteit van de openbare dienstverlening. 

Sociaal Akkoord
Het VSOA-Spoor wees nogmaals op de noodzaak 
tot een Sociaal Akkoord te komen tijdens het Na-
tionaal Paritair Comité van 17 oktober.
Het Gemeenschappelijk Front eist de noodzakelij-
ke middelen voor het sluiten van een sociaal con-
tract over aanwervingen, arbeidsvoorwaarden en 
het welzijn van het personeel. 
Er vond op 18 oktober ook een ontmoeting met 
de minister van Mobiliteit plaats om meer in-
formatie over de verdeling van de budgetten te 
krijgen.
U kan het vervolg van het actieplan op elk mo-
ment raadplegen via onze website https://www.
vsoa-rail.be/nl en op onze facebookpagina VSOA-
Spoor. 

Nieuwe medewerkers regionale 
Noord-Oost

Tijdens de buitengewone algemene ver-
gadering van 28 september 2022 in de 
nieuwe lokalen aan de Boudewijnlaan 

werden nieuwe medewerkers voor de regiona-
le Noord-Oost verkozen. 

Ina Lodewijks, begeleidster in het depot van 
Antwerpen, is verkozen tot regionaal secretaris. 

Jens Verschoren, werkzaam in de werkplaats 
in Mechelen, is verkozen tot regionaal penning-
meester.   
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POST

De vele problemen bij bpost
Bpost is een autonoom overheidsbedrijf in volle ontwikkeling en verandering. Dit en de constante druk van de 

concurrentie, brengen automatisch problemen met zich mee. Deze problemen worden bovendien versterkt door 

een krapte op de arbeidsmarkt, wat dan weer een zware impact heeft op de duizenden medewerkers die dagelijks 

wel op de werkvloer staan. Een overzicht.

Mail
De snel veranderende productstroom, met name de overgang van brieven-
postbedrijf naar pakjesbedrijf, noodzaakt bpost om op zoek te gaan om op 
andere manieren de diensten te organiseren. Dat dit geen eenvoudige oefe-
ning is, bewijzen de verschillende testen, piloten en voorstellen die de revue 
al zijn gepasseerd. 

Een organisatie opmaken voor een kantoor met 100 diensten neemt ge-
makkelijk al enkele maanden tijd in beslag. Er zijn dan ook heel wat re-
gionale verschillen qua organisatie op dit moment. Een organisatie moet 
trouwens ook rekening houden met de aanvoer uit sorteercentra met onze 
transportdiensten, maar ook de sorteerplannen moeten aangepast worden. 
Dit end-to-end verhaal moet naadloos op elkaar afgestemd zijn, alvorens 
men kan starten.

Dat de ene dienst de andere niet is, ondervinden onze postmannen dage-
lijks. Er moet rekening gehouden worden met tijdslimieten voor de kran-
ten, snelheidslimieten voor diensten met een auto en beperkte afstanden 
voor onze fietsdiensten. Al heel snel wordt dan duidelijk welke diensten als 
zwaarder worden ervaren. 
In heel wat kantoren wordt men bovendien geconfronteerd met een perso-
neelsschaarste, omdat er geen of heel weinig instroom van nieuwe collega’s 
is. Het bedrijf stelt alles in het werk om jobbeurzen, publiciteitscampagnes 
te organiseren en interimkantoren onder druk te zetten. Toch worden de 
collega’s in de kantoren dagelijks geconfronteerd met diensten de niet ver-
zekerd worden en verdeeld moeten worden. Dit zorgt er ook voor dat men 
het eigen verlof geregeld uitgesteld ziet, waardoor het absenteïsme weer 
stijgt. Deze vicieuze cirkel doorbreken is heel moeilijk. 
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POST

Alle bovenstaande zaken hebben al her en der geleid tot acties. Jammer 
genoeg moeten we soms vaststellen dat er geen toverformules bestaan om 
tot onmiddellijke oplossingen te komen. 

Retail
Ook onze Retail diensten zijn in volle evolutie. Het ‘Bank van de Post’-ver-
haal loopt op zijn einde en vanaf 2024 worden de financiële producten aan-
geleverd door BNP Parisbas Fortis. Als gemotiveerde en geïnteresseerde 
personeelsleden worden hier automatisch heel wat vragen rond gesteld. 
Vragen die momenteel geen antwoord kennen omdat er nog volop onder-
handeld wordt. Deze onzekerheid weegt duidelijk op de collega’s.

We moeten jammer genoeg ook vaststellen dat er een historisch hoog ab-
senteïsme is in deze personeelscategorie. De druk om te blijven verkopen, 
gekoppeld aan een duidelijk tekort aan personeel zijn hier zeker een deel 
van de oorzaak van. Een analyse van dit absenteïsme dringt zich meer en 
meer op.

Cleaning
Het gemeenschappelijk vakbondsfront is erin geslaagd om het personeel 
van Cleaning binnen de organisatie van bpost te kunnen houden. Oorspron-
kelijk was het de bedoeling van het bedrijf om deze personeelscategorie te 
‘outsourcen’, maar dit is afgewend. 

Het nieuwe contract met Laurenty (Belgisch poetsbedrijf) zorgt er evenwel 
voor dat ons poetspersoneel moet werken met nieuwe materialen, nieuwe 
normen en in bepaalde gevallen ook in andere kantoren. 

De eerste oefening geeft aan dat dezelfde kantoren poetsen in een derde tot 
de helft van de tijd hierbij geen uitzondering is. 

De praktijk, voorzien in het eerste kwartaal van 2023, zal moeten uitwijzen of 
dit enerzijds haalbaar is en anderzijds een propere omgeving creëert voor de 
collega’s en klanten van bpost.

Centrale Diensten
Sinds begin 2022 is men gestart met het project ‘One’. De bedoeling is dui-
delijk: vermindering van het aantal personeelsleden, dus pure besparingen. 
Dit gebeurt onder andere door het niet vervangen van collega’s die vertrek-
ken (pensioen, ontslag, …) en besparende reorganisaties. Automatisering 
en robotisering zijn daar enkele van de mogelijke theoretische oplossingen, 
maar de realiteit is toch wel anders. De ervaring op dit moment is dus dat niet 
alles van een leien dakje loopt. Overwerk is hier één van de gevolgen van. 

Uitstroom personeel
Al jaren stellen wij vast dat personeelsleden uit alle afdelingen vertrekken. 
Meestal ging dit over jonge mensen die andere opportuniteiten zochten. We 
zien vandaag echter collega’s met jarenlange (soms tientallen) ervaring er 
ineens de brui aangeven. Dit is voor VSOA-Post een heel belangrijk signaal, 
waar nog te weinig mee gedaan wordt.
Ook in de groep van het management (topmanagement inbegrepen) heb-
ben we dit jaar al heel wat personeelswissels gezien. Eén van de opvallend-
ste namen die in dit rijtje staat, is deze van de CEO België Jean Muls. Welk 
signaal geef je als bedrijf bij een CEO die maar 9 maanden aan boord blijft?

Als vakorganisatie begrijpen we heel goed dat in een veranderende realiteit, 
een bedrijf aanpassingen moet doen om te blijven bestaan, te blijven con-
curreren en vooral de werkgelegenheid te garanderen. We vragen echter 
om rekening te houden met de drijvende kracht achter dit bedrijf, met name 
het personeel. Zonder de dagelijkse inzet van de bpost-medewerkers, is er 
geen sprake van dit mooie bedrijf. 

PROXIMUS

Gesloten wegens personeelsgebrek
Hebt u ooit al dit opschrift gezien op de 

deur van een Proximus-winkel?
Dit is geen grap, geen stakingsactie en 

zeker geen defecte toegangsdeur.

Dit fenomeen dat steeds vaker voorkomt, heet 
‘het gebrek aan personeel’.
De vraag op de arbeidsmarkt is groot en ook 
Proximus heeft het moeilijk om vacatures in te 
vullen.
Het gebrek aan aantrekkelijkheid van de jobs, 
het salarispakket dat onvoldoende is , de con-
stante druk, … zijn slechts enkele elementen 

die maken dat shopmedewerkers bijna moei-
lijker te vinden zijn dan een speld in een hooi-
berg.

Ondanks onze vele tussenkomsten blijft het 
resultaat alarmerend, veel shops blijven regel-
matig gesloten.

Hebt u vrienden, kennissen die onze of jouw 
collega’s willen worden? Laat het ons weten.
Als medewerker van Proximus kunt u er ook 
iets aan verdienen.
We proberen Proximus uiteraard ervan te 
overtuigen dat betere werkvoorwaarden voor 
de verkopers (commerciële loopbaan, salaris, 
premies, uurrooster, enz.) tot meer kandidaten 
zal leiden. 
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POLITIE

Is deze regering nog enigszins 
betrouwbaar te noemen?

In januari van dit jaar tekenden het VSOA-Politie samen met het NSPV en de minister van Binnenlandse Zaken een 

protocolakkoord over het kwantitatief gedeelte van de sectorale onderhandelingen. Dit akkoord werd getekend mét 

goedkeuring van het kernkabinet (begrotingsconclaaf oktober 2021), namelijk een loonsverhoging voor het personeel 

van de geïntegreerde politie met als startdatum 1 januari 2023. Tijdens het begrotingsakkoord van 11 oktober 2022 

besliste deze regering het protocolakkoord “niet “uit te voeren zoals dit werd onderhandeld. Bovendien werd de regeling 

van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering gekoppeld aan de uitvoering van het kwantitatief gedeelte van het 

sectoraal akkoord. “Du jamais vu!”

Woordbreuk
De sectorale onderhandelingen startten in februari 2021. Na moeizame 
onderhandelingen, de nodige vakbondsacties en een ledenbevraging 
werd er uiteindelijk in januari van dit jaar een akkoord getekend tussen 
VSOA-Politie, NSPV en de minister van Binnenlandse Zaken.
De wettelijke teksten voor de uitvoering van deze loonsverhoging werden 
onderhandeld tijdens het onderhandelingscomité 553 van 17 juni 2022, 
met een akkoord van onze vakorganisatie.
“So far so goed”, zou je denken… Maar het begrotingsakkoord van 11 ok-
tober 2022 besliste anders, tot ieders grote verbazing. Nooit eerder werd 

een onderhandeld akkoord, dat zorgde voor sociale rust in onze sector en 
dat werd ondertekend door een lid van de federale regering, de minister 
van Binnenlandse Zaken, niet uitgevoerd, zoals afgesproken.

De begrotingsnotificaties
In de begrotingsnotificaties lezen wij dat de inwerkingtreding van het 
kwantitatief gedeelte van de sectorale onderhandelingen niet gebeurt op 
1 januari 2023 aan de volle 100%, maar in drie stappen zal worden uitge-
voerd: 45% op 1 oktober 2023, op 1 oktober 2024 nogmaals 45% en op 
1 oktober 2025 de laatste schijf van 10%.
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POLITIE

Bovendien worden de kredieten voorzien voor het ‘sectoraal akkoord 
geïntegreerde politie’ van zowel de federale als de lokale politie geblok-
keerd in afwachting van validering door de ministerraad van een ontwerp 
van koninklijk besluit van de minister van Binnenlandse Zaken met be-
trekking tot de uitdoving van NAVAP, volgens het hiernavolgend schema 
(gespreid t.e.m. 2030) : 
• de leeftijd van 58 jaar wordt vervangen door de leeftijd van:

• 58 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023; 
• 59 jaar vanaf 1 oktober 2025; 
• 59 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027; 
• 60 jaar vanaf 1 januari 2030.

• de leeftijd van 60 jaar wordt vervangen door de leeftijd van: 
• 60 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2023; 
• 61 jaar vanaf 1 oktober 2025; 
• 61 jaar en 6 maanden vanaf 1 oktober 2027; 
• 62 jaar vanaf 1 januari 2030. 

• de maximale duur van NAVAP, die heden 4 jaar bedraagt, wordt vervan-
gen door een maximale duur van: 
• 3,5 jaar vanaf 1 oktober 2023; 3 jaar vanaf 1 oktober 2025; 
• 2,5 jaar vanaf 1 oktober 2027; 
• 2 jaar vanaf 1 januari 2030.

Het recht op een non-activiteit voorafgaand aan de pensionering wordt 
afgeschaft voor personeelsleden van het operationeel kader en officieren 
die ten laatste op 31 december 2030 niet voldoen aan de voorwaarden 
voor het recht op een dergelijke non-activiteit voorafgaand aan de pensi-
onering.
De budgettaire middelen die werden voorzien in de notificaties van de 
begrotingsopmaak 2022 voor het federale luik van het NAVAP-systeem, 
zullen op basis van het uitdovingsschema hierboven verminderd worden. 
Deze middelen zullen gebruikt worden ter financiering van het sectoraal 
akkoord.

Onbetrouwbaar
Tijdens de onderhandelingen met de minister van Binnenlandse Zaken 
werd de uitdoving van de NAVAP-regeling nooit gekoppeld aan de uit-
voering van het sectoraal akkoord. Wel had de minister de intentie om 
tijdens het kwalitatief gedeelte van de sectorale onderhandelingen, een 
eindeloopbaan- en activeringsbeleid met faciliterende maatregelen in de 
plaats te stellen met de bedoeling om personeelsleden langer aan het 
werk te houden.
Maar enkelingen binnen deze regering (van blauwe kleur) hadden het dui-
delijk op het statuut van de politie gemunt en hebben een fetisj om onze 
NAVAP-regeling te kelderen. Dit terwijl een minister bevoegd is voor een 
sector waar er sedert 2003 een regeling bestaat van verlof voorafgaand 
aan de pensionering vanaf een leeftijd van 58 jaar. Onze NAVAP-regeling 
zou gelden tot de harmonisering van alle regelingen van vervroegde uit-
treding in de federale openbare sector. Dit was het akkoord in 2015.

Protestactie
Samen met twee andere vakorganisaties zakten wij op zaterdag 22 ok-
tober 2022 af naar Kinepolis in Brussel waar een congres van Open-Vld 
plaatsvond. Aan de deelnemers van dit congres werd duidelijk gemaakt 
dat wij helemaal niet opgezet zijn met de tussenkomst binnen de regering 
van 2 kopstukken van de partij, de premier en de minister van Justitie in 
het kader van het begrotingsakkoord. 

Een beperkte delegatie van de vakorganisaties werd voor aanvang van het 
congres ontvangen door de voorzitter van Open-Vld, Egbert Lachaert, de 
premier Alexander De Croo en de minister van Justitie Vincent van Quic-
kenborne. Wij overhandigden aan de premier en de minister een chocola-
de beker als teken van de geweldige trofee die ze hebben binnengehaald 
tijdens het begrotingsconclaaf ten koste van het politiepersoneel.
Het gesprek verliep moeizaam en men verwees naar de minister van Bin-
nenlandse Zaken. Echter, de minister van Binnenlandse Zaken is geen 
vicepremier en was niet aanwezig tijdens het begrotingsconclaaf. Het is 
duidelijk dat wij de speelbal zijn van politieke spelletjes, maar ook dat wij 
van geen enkele politieke partij binnen deze regering de steun krijgen om 
het politiepersoneel, na meer dan 20 jaar stilstand, beter te verlonen en 
onze job attractiever te maken. Dit laatste was nochtans het uitgangspunt 
van deze sectorale onderhandelingen.

Verdere acties
Wij gaan onze acties verder zetten, ook bij de andere politieke partijen van 
deze regering. Wij hebben tijd tot en met mei 2024 in het vooruitzicht. 
Indien het sectoraal akkoord niet wordt uitgevoerd in 2023 zullen wij in de 
aanloop naar de federale verkiezingen in mei 2024 het politiepersoneel 
herinneren aan het niet respecteren van een sociaal akkoord, het gebrek 
aan respect t.a.v. het politiepersoneel en deze woordbreuk.
To be continued … 

Patrick ROIJENS
Nationaal informatiebeheerder

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

Maaltijdcheques: wat je moet weten!

Wie heeft recht op maaltijdcheques?
De kandidaat-militairen, militairen van het 
actief kader en militairen van de reserve wan-
neer zij in "normale" dienst zijn. Militairen van 
het reserve kader die onder meer VEP uitoe-
fenen of oproepen verrichten, worden tot de 
doelgroep gerekend voor de dagen waarop 
zij binnen Defensie diensten verrichten. Mili-
tairen die telewerken of op afstand werken, 
hebben ook recht op een maaltijdcheque.

Wie heeft GEEN recht op maaltijdcheques?
Personeel in de deelstand “in opleiding, in-
tensieve dienst, militaire ondersteuning, ope-
rationele inzet of bijstand”.
Een personeelslid dat deelneemt aan een 

oefening of operatie heeft geen recht op 
maaltijdcheques omdat hij zich in een ande-
re deelstand bevindt dan de deelstand "nor-
male dienst". Op dat moment heb je recht op 
voeding ten laste van de staat .

Er wordt echter een uitzondering gemaakt 
voor kandidaat militairen in de deelstand "in 
opleiding", wanneer zij zich in een afwach-
tingsstage of afwachtingsperiode bevinden. 
In dat geval hebben zij recht op maaltijdche-
ques.

Personeel dat bij een internationale of geal-
lieerde organisatie in het buitenland werkt, 
heeft geen recht op maaltijdcheques, aange-

zien voor hen een specifiek vergoedingssys-
teem geldt.

Berekening van het aantal maaltijdcheques
De maaltijdcheques hebben een waarde van 
6 euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 4,91 
euro. Je betaalt zelf een klein deel van de 
maaltijdcheque, want er geldt een verplichte 
minimumbijdrage van 1,09 euro per ontvan-
gen maaltijdcheque. Deze bijdrage wordt in-
gehouden op jouw nettoloon. 
De dagen waarop je recht hebt op een maal-
tijdcheque, zijn de dagen waarop je als per-
soneelslid diensten verleent vanaf de eerste 
minuut van de dienst, ongeacht de duur van 
de dienst. 

Vanaf 1 november 2022 krijgen alle militairen die daarvoor in aanmerking komen maaltijdcheques. Maaltijdcheques 

kunnen worden gebruikt om een maaltijd te betalen of om voeding te kopen. In dit artikel vind je informatie over de 

praktische aspecten van de maaltijdcheques en de elektronische kaart.
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DEFENSIE

Nieuwe kledij voor Defensie
We krijgen veel vragen over de nieuwe uniformen bij Defensie,   
het zogenaamde ‘Belgian Defence Clothing System’ (BDCS):

• Tot wanneer kan ik het oude uniform nog dragen?
• Wat als ik niet aanwezig ben op de dag van de verdeling van de nieu-

we uniformen?
• Ik heb een funtiecode van de MARINE, maar ik werk in een kazerne die 

BDCS-kleding krijgt en geen I-DOKS. Welke outfit krijg ik?
• ...

Weet dat er een zeer volledige FAQ is op de BDCS-website! Aarzel niet 
om de website te bezoeken om de antwoorden op uw vragen te vinden!

 www.bdcs.be/nl/faq  

FAQ DS FLEX & DS UTH

Wij weten dat de door Defensie verstuurde nota over de DO 
Flex-veranderingen en de start van DO UTH terecht veel re-
acties en vragen heeft opgeleverd.

Wij hebben een FAQ gemaakt op onze website met veel voorkomende 
en specifieke vragen. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact 
met ons op te nemen via info@vsoa-defensie.be !

In tussentijd willen we een aantal dingen duidelijk maken:
• Momenteel betreuren wij dat deze DO Flex-wijziging nog niet door 

een rechtsgrondslag geregeld is. Wij wachten nog steeds op een 
tekst en de wijziging van de TRAVARB.

• Wij weten dat sommigen van u een dergelijk grote DO Flex-pot heb-
ben dat het met de huidige regels niet mogelijk is de dagen op te ne-
men. We hebben regelmatig contact met de militaire overheid en het 
kabinet van de minister om ervoor te zorgen dat er geen uren verloren 
gaan totdat er een nieuw systeem in voege treedt!

Noteer dat onze FAQ's zullen worden bijgewerkt in functie van de evolu-
tie van het dossier! 

Zo heeft een personeelslid dat een halve dag 
verlof (vakantie, ouderschapsverlof, enz.) of 
een periode recup van 3 uur opneemt en de 
andere halve dag diensten verricht, recht op 
een maaltijdcheque. 

Zo heeft een personeelslid dat diensten ver-
richt van maandag 0800 uur tot dinsdag 
0100 uur recht op twee maaltijdcheques, 
aangezien dit twee afzonderlijke dienstdagen 
zijn (maandag en dinsdag).

Hoe zit het met mensen die in shiften 
werken ?
Het personeel van de wacht of ander perso-
neel dat in shiften van 24 uur werkt, heeft 
recht op 2 maaltijdcheques in plaats van 3. 
De berekeningsmethode is namelijk geba-

seerd op de gewerkte dagen en niet op het 
aantal gewerkte uren.

Betaling en gebruik
De maaltijdcheques worden maandelijks op 
een elektronische kaart gestort. Dit is een 
soort bankkaart die toegang geeft tot een re-
kening. Deze rekening en kaart worden voor 
Defensie uitgegeven door Edenred. Deze 
kaart wordt naar de woonplaats (of het cor-
respondentieadres) van het personeel ge-
stuurd. Het is daarom belangrijk dat je jouw 
gegevens in HRM@Defence goed controleert.

Als het systeem van maaltijdcheques op 1 
november 2022 in werking treedt, wordt de 
kaart eind december 2022 geladen. Waarom 
deze vertraging?

Allereerst moet de lopende maand worden 
afgesloten om de dagen te tellen waarvoor 
je recht hebt op een maaltijdcheque. Ten 
tweede moet ook rekening worden gehouden 
met de aftrek van de werknemersbijdrage van 
1,09 euro per maaltijdcheque. Aangezien de 
afsluiting van de wedde bij Defensie rond 
de 15e van de maand plaatsvindt, zullen de 
maaltijdcheques voor november na de afslui-
ting van de wedde medio december voor het 
personeel beschikbaar zijn.

Bij het schrijven van dit artikel wachten we 
nog steeds op antwoorden van Defensie op 
een aantal van onze vragen. Aarzel niet om 
de evolutie van deze FAQ te volgen op onze 
website of onze sociale media. 
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ONDERWIJS

Het nieuwe decreet leersteun
Het decreet leersteun, dat - volgens de huidige 
planning - op 1 september 2023 van start zal 
gaan, moet de tekortkomingen van het M-decreet 
remediëren. De grootste tekortkoming van het 
M-decreet situeert zich voornamelijk in de onder-
steuning op de klasvloer. Leerkrachten worden 
geconfronteerd met vele zorgnoden waarop zij 
geen antwoord kunnen geven. Minister van On-
derwijs Ben Weyts wil met het invoeren van leer-
steuncentra aan deze nood tegemoet komen. Het 
financieringsmechanisme zal worden herbekeken 
zodat de middelen terecht komen in de klassen 
zelf. Leerlingen, leerkrachten en schoolteams zul-
len hierdoor de ondersteuning krijgen die nodig 
is om het beste uit iedere leerling te halen. Een 
mooie doelstelling, maar wanneer we naar de 
huidige situatie kijken, kunnen we ons de vraag 

stellen of deze wel haalbaar is. Op verschillende 
fronten zal er actie moeten worden ondernomen 
en zal er vanuit de maatschappij een mentali-
teitswijziging moeten ontstaan naar de manier 
waarop er naar mensen met een beperking wordt 
gekeken. 

De grote speerpunten
Het is de evidentie zelve dat ieder kind in om het 
even welk onderwijstype optimaal begeleid en 
uitgedaagd moet worden. Dit kan enkel wanneer 
er voldoende middelen en professionals voor 
handen zijn die schoolteams kunnen ondersteu-
nen én die leerlingen of leerkrachten in de klas 
maximaal en kwaliteitsvol kunnen begeleiden. 
Ook ouders moeten in dit verhaal worden meege-
nomen. Anders getalenteerde kinderen brengen 
heel wat kopzorgen met zich mee. Gezien tijd een 

bijzonder cruciaal gegeven is - want de ontwikke-
ling van een kind wacht niet -, zal het van groot 
belang zijn dat ouders snelle, duidelijke en bruik-
bare informatie krijgen zodat zij de juiste keuze 
kunnen maken.

In de Pano-reportage die onlangs op Canvas 
werd uitgezonden zagen we hoe Portugal werkt 
naar inclusief onderwijs. Ons land heeft met 6 % 
het grootste aandeel leerlingen in aparte scholen 
voor het buitengewoon onderwijs. Hoe kunnen 
wij als maatschappij ervoor zorgen dat we een 
antwoord kunnen geven op hun zorgnoden? Ik 
vroeg het aan Barbara Cneude, leerkracht buiten-
gewoon basisonderwijs en afgevaardigde van het 
VSOA-Onderwijs.

Het is belangrijk dat er eerst wordt gekeken naar 
de zorgnoden van een kind. Dit moet steeds het 
vertrekpunt zijn. Het is de klassenraad die in sa-

Zal het decreet leersteun voor meer 
inclusie kunnen zorgen?

Het was de belangrijkste doelstelling van het M-decreet dat in 2014 in voege ging. Iedere leerling in Vlaanderen moet de 

juiste ondersteuning krijgen. Hierdoor vonden enkele duizenden leerlingen hun weg naar het gewoon onderwijs. Klassen 

werden diverser, maar voldoende ondersteuning op de klasvloer bleef uit.

Inclusie in het onderwijs

“Kinderen in het gewoon onderwijs met
anders getalenteerde kinderen leren omgaan is een win-win situatie.”

Barbara Cneude, leerkracht buitengewoon basisonderwijs en afgevaardigde VSOA-Onderwijs

Leerkracht Barbara Cneude.
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ONDERWIJS

menspraak met het CLB uiteindelijk het oordeel 
velt of een school een leerling het juiste en ge-
paste onderwijs kan bieden. Daarnaast moeten zij 
steeds rekening houden met de belasting van het 
schoolteam. We mogen ook de samenwerking 
met ouders niet vergeten. Wanneer ouders de 
schoolwerking kunnen ondersteunen, heeft het 
kind altijd een armlengte voorsprong.

Persoonlijk zie ik inclusie als een positief gege-
ven. Kinderen in het gewoon onderwijs met an-
ders getalenteerde kinderen leren omgaan is een 
win-win situatie. De nadruk ligt hiervoor op ver-

scheidenheid en gelijkwaardigheid. We leven in 
een diverse samenleving en het onderwijs moet 
daar een weerspiegeling van zijn.
Een ander cruciale factor is het vinden van de 
juiste ondersteuning. Ook in het buitengewoon 
onderwijs kampen wij met problemen. Wanneer 
de begeleiding voor bepaalde types wordt ge-
minimaliseerd of dreigt weg te vallen, dan valt 
deze begeleiding volledig op de leerkracht en dit 
is praktisch onhaalbaar. Om dit te compenseren 
trachten wij dan met twee leerkrachten in de klas 
te staan, maar gezien het lerarentekort is deze si-
tuatie verre van evident. 

Naar de samenleving toe is inclusief onderwijs 
een waardevol gegeven. Een nauwere samen-
werking tussen het buitengewoon en gewoon 
onderwijs en een aanpassing van de regelgeving 
kan ervoor zorgen dat er barrières met het oog 
op inclusie kunnen worden weggewerkt. Laten 
we hopen dat de leersteuncentra die binnenkort 
worden opgericht een deel van deze dorst kun-
nen lessen.  

Koen DE BACKER
Ondervoorzitter VSOA-Onderwijs

Coronaplan voor najaar 2022
Coronapandemie

Een opstoot van het coronavirus de komende weken en maanden is 
niet ondenkbaar. Daarom heeft minister van Onderwijs Ben Weyts 
midden oktober een coronaplan voor het najaar van 2022 opge-

steld. Dit gebeurde na overleg met de onderwijspartners en experten. 
Momenteel is in de onderwijssector nog altijd de pandemiefase “groen” 
van kracht. Een opstoot van het virus met een toename van het aantal 
besmettingen tot gevolg behoort tot de mogelijkheden de komende 
weken. Wanneer er in de brede samenleving wordt geschakeld naar een 
ander pandemieniveau dan zal onderwijs dit voorbeeld volgen. 

Continuïteit maatregelen vorig schooljaar
Het model van de coronabarometer (vier niveaus: groen, geel, oranje en 
rood) blijft net als het voorbije schooljaar de leidraad. De maatregelen 
worden – op een aantal beperkte wijzigingen na – voortgezet en daarmee 
wordt er alvast gezorgd voor continuïteit en houvast; zowel voor het onder-
wijspersoneel als voor de leerlingen, cursisten en ouders.  
Wat er precies wijzigt en de aangepaste coronabarometer voor het leer-
plichtonderwijs vind je terug op Onderwijs.vlaanderen.be

Uitgangspunten coronaplan najaar 2022
• Het openhouden van de scholen en centra blijft prioritair.
• Lokaal zijn – in samenspraak met de preventieadviseur – bijkomende 

maatregelen mogelijk en dit op basis van de lokale risicoanalyse.
• Uitzonderlijk kunnen één of meerdere klassen of zelfs een volledige 

school worden gesloten. 
• Hybride onderwijs is mogelijk, maar contactonderwijs blijft de regel.
• Wie ziek is, blijft thuis. Dit geldt voor leerlingen en onderwijsperso-

neel.
• Ben je als personeelslid meer dan 1 dag ziek, dan stuur je een afwe-

zigheidsattest naar de directie en een medisch attest naar het con-
troleorgaan. 

In het geval van een coronabesmetting geldt ook het “getuigschrift van ar-
beidsongeschiktheid wegens Covid-19” (een eenvormig niet-ondertekend 
attest door artsen uitgeschreven) als bewijs voor de school en het controle-
orgaan. Dit is ook van toepassing wanneer iemand positief test, thuis moet 
blijven en dus niet kan gaan werken.

Mondkapplicht
Voor wat het dragen van een mondkapje betreft, zijn er wijzigingen in de 
codes oranje en rood.
In het beginsel dragen de leerlingen van het basisonderwijs in code oranje en 
rood géén mondkapje, tenzij de preventieadviseur door middel van de lokale 
risicoanalyse daar een ander advies in geeft. 
De leerlingen in het secundair onderwijs dragen een mondkapje wanneer dat 
voor hen ook verplicht wordt in alle andere geledingen van de samenleving

Voor volwassenen – ook voor het onderwijspersoneel - gelden de regels 
die van toepassing zijn in de samenleving. Het dragen van een mondkapje 
is niet verplicht wanneer er voldoende kan worden geventileerd of wanneer 
de afstand tussen lesgever en leerlingen/cursisten voldoende kan worden 
gewaarborgd.  

Koen DE BACKER
Ondervoorzitter VSOA-Onderwijs



   Wist je dat je voordelenplatform  
vol staat met speciale aanbiedingen  
voor de  eindejaarsfeesten ?

Ontdek ze allemaal op www.vsoa-voordelen.be!


