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Op de Algemene Vergadering van 6 februari 2009 dienen volgende mandatarissen
verkozen te worden : 

3 1 Nationale Voorzitter 3 20 leden van het Nationaal Comité
Deze kandidaturen moeten ingediend worden uiterlijk op 05.12.2008 volgens

de hierna vermelde modaliteiten.

Interne verkiezingen

OPROEP TOT DE KANDIDATEN

, Nationale Voorzitter

Voorwaarden van verkiesbaarbeid : 
Artikel 45 : Om in aanmerking te komen voor de verkiezing moeten
de leden de hoedanigheid hebben van personeelslid van de over-
heidsdiensten waarvoor de Groep bevoegd is of onmiddellijk vooraf-
gaand aan hun pensioen die hoedanigheid hebben gehad.
Artikel 46 § 1 : De kandidaten voor het mandaat van Nationaal
Voorzitter moeten beantwoorden aan de volgende voorwaarden : 1°
functioneel tweetalig zijn; 2° minstens vijf jaar lid zijn van de Groep
op het ogenblik van de verkiezing; 3° gedurende de laatste drie jaar
voorafgaandelijk aan de datum van de verkiezing als stemgerech-
tigd lid deel hebben uitgemaakt van het Nationaal Comité en gedu-
rende die periode minstens twee derden hebben bijgewoond van het
aantal vergaderingen van het Nationaal Comité voorafgaandelijk aan
die verkiezing.

Voorwaarde voor rechtsgeldige kandidaatstelling : 
Artikel 46 § 2 : Onverminderd artikel 58 moeten de kandidaturen voor
het mandaat van Nationaal Voorzitter per aangetekend schrijven wor-
den verstuurd aan de Secretaris-Generaal ten minste tien werkdagen
voor de vergadering van de Nationale Algmene Vergadering.  De post-
stempel levert het bewijs.
Art. 58. Onverminderd artikel 50, § 2, gebeuren de kandidaturen op
straffe van nietigheid op de wijze bepaald door het Uitvoerend Bureau.
Het Uitvoerend Bureau heeft op de zitting van 01.09.2008 bepaald dat
de kandidaturen ingediend dienen te worden uiterlijk op 05.12.2008. 

, 20 leden van het Nationaal Comité 

Voorwaarden van verkiesbaarbeid :
Art. 14, eerste lid : De Nationale Algemene Vergadering verkiest
onder haar leden twintig personen die zitting hebben in het
Nationaal Comité.
Art. 16. § 1. Elk stemgerechtigd lid van de Nationale Algemene
Vergadering komt in aanmerking voor een verkiezing, aanduiding of
coöptatie als lid van het Nationaal Comité
Artikel 45 : Om in aanmerking te komen voor de verkiezing moeten
de leden de hoedanigheid hebben van personeelslid van de over-
heidsdiensten waarvoor de Groep bevoegd is of onmiddellijk vooraf-
gaand aan hun pensioen die hoedanigheid hebben gehad.

Voorwaarde voor rechtsgeldige kandidaatstelling : 
Artikel 14, tweede lid : Het uittredend Nationaal Comité bepaalt met
de meerderheid van twee derden van de stemmen de nadere toe-
passingsvoorwaarden voor deze verkiezing.
Het uittredend nationaal comité heeft op de zitting van 19.09.2008
bepaald dat de kandidaturen ingediend dienen te worden uiterlijk op
05.12.2008 per aangetekend schrijven aan het adres van de Heer
Henk HERMAN, Secretaris-Generaal van het VSOA, Lang Levenstraat
27-29 te 1050 BRUSSEL. Het aangetekend schrijven mag vervangen
worden door een afgifte tegen ontvangstbewijs.
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Bevoegdheden en werking van het Nationaal Comité.
Art. 18. Onverminderd de andere bevoegd-heden vermeld in dit reglement:
1° legt het Nationaal Comité de onderscheiden elementen van het alge-
meen beleid van de Groep vast;
2° bepaalt het Nationaal Comité de lidmaatschapsbijdragen;
3° doet het Nationaal Comité aan het Directiecomité de voordrachten van
kandidaten van de Groep voor de Financiële Commissie en de Geschillen-
en Beroepscommissie bedoeld in artikel 14 respectievelijk artikel 18 van
de Statuten;
4° oefent het Nationaal Comité de bevoegdheden uit die in de artikelen 22
en 23 van het Algemeen Reglement van Inwendige Orde worden toegewe-
zen aan “het Nationaal Bureau” inzake sancties uit te spreken tegen de
stemgerechtigde leden van het Nationaal Comité, met inbegrip van de
stemgerechtigde leden van het Uitvoerend Bureau;
5° oefent het Nationaal Comité de bevoegdheid uit die in artikel 26 van het
Algemeen Reglement van Inwendige Orde wordt toegewezen “het Nationaal
Bureau” inzake juridische of gerechtelijke bijstand  aan de stemgerechtig-
de leden van het Nationaal Comité, met inbegrip van de stemgerechtigde
leden van het Uitvoerend Bureau;
6° doet het Nationaal Comité aan het Directie-comité de jaarlijkse gemo-
tiveerde voorstellen tot toekenning van de hoedanigheid van vaste
gemachtigde van één van de verantwoordelijke leiders van de Groep, in
toepassing van artikel 12 van het Algemeen Reglement van Inwendige
Orde, met dien verstande dat die uitoefening alleszins beperkt is tot de
gemotiveerde gevallen waarin die verantwoordelijk leider verhinderd is om
zijn bevoegdheid ten aanzien van de overheid te vervullen;
7° duidt het Nationaal Comité de leden van de Groep aan die zullen zete-
len als effectief of plaatsvervangend lid van de departementale, parasta-
tale,  interdepartementale en interparastatale raden van beroep en stage-
commissies;
8° bepaalt het Nationaal Comité de rechtspositie van de militanten van de
Groep;

9° duidt op voordracht van het Uitvoerend Bureau en - in voorkomend geval
- op advies van de Regionaal Voorzitter of de Sectorvoorzitter:
- de militanten van de Groep;
- de afgevaardigden van de Groep;
- voor zover ze niet fungeren als persoon werkzaam op het Nationaal
Secretariaat: de permanent syndicaal afgevaardigden van de Groep;
10° beslist het Nationaal Comité over de indienstneming van personen
werkzaam op het Nationaal Secretariaat indien er ten aanzien van deze per-
sonen een terugbetalingsverplichting bestaat;
11° keurt het Nationaal Comité het Reglement van Inwendige Orde van de
Groep goed;
12° oefent het Nationaal Comité ten aanzien van de Groep alle bevoegdhe-
den uit die niet uitdrukkelijk aan een ander orgaan zijn toegewezen.
Art. 19. Het Nationaal Comité vergadert minstens zes maal per jaar en tel-
kens als  het nodig is.  

Een kopie van het reglement van inwendige orde kan bekomen worden op
het nationaal secretariaat van de Groep Financiën op telefonische aanvraag
(02/226.41.11) of per mail op navolgend adres : minfin@vsoa.eu

Namens het VSOA Groep Financiën :

Paul MONSAERT. Nationaal Voorzitter

Ik ondergetekende, schrijf in voor de algemene vergadering van 06.02.2009.

HIERBIJ GAAN MIJN GEGEVENS VOOR BIJWERKING IN DE DATABASE :

Privéadres : Straat en Nummer :

Postnummer en Plaats : Privételefoonnummer :

Fax GSM Email :

Plaats van tewerkstelling :

Hoedanigheid :  Stat/Contr Functie :

Hoogste diploma :

Telefoon werk : Fax werk : Email werk :

✂

ALGEMENE VERGADERING VSOA GROEP FINANCIEN
06.02.2009 – INTERNOS - STROMBEEK BEVER
Gelieve deze datum reeds te reserveren. U kan zich nu reeds inschrijven door
onderstaande strook te faxen op het nummer 02/ 226.41.10 of een mail te sturen
naar : minfin@vsoa.eu of de ingevulde strook te sturen naar 
VSOA-FINANCIEN, Centrumgalerij Bloc II, Kleerkoperstraat 15-17 te 1000 BRUSSEL


