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Rechtstreeks verkozen leden van het Nationaal Comité :
Van links naar rechts staande: Etienne Feyaerts, Jean-Pierre De Smaele, Pierre Boquet,
Anne-Marie Verdoodt, Sofie Van Haverbeke, Alain Goret, William Doom, Dirk Luyten, Damien
De Pauw, Guido Van Heel, Philippe Bailly.
Zittende: Chris Machiels, Johny Van laethem, Mathieu Delcourt, Paul Monsaert,
Michel Schleypen, Nadine Claie, Paul Swinnen.

Marc BOGAERT, Eddy DE MEESTER,
Pierre-Noël DETINNE

ALGEMENE VERGADERING VSOA GROEP FINANCIËN
BIJ INTERNOS OP 6 FEBRUARI 2009

En nu … opnieuw aan het werk !
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Een druk jaar bij Financiën
Het VSOA Financiën zette het jaar 2009 in met verkiezingen.
De nationale voorzitter en het nationaal comité werden verkozen en dit dient later dit jaar verder aangevuld te worden met
gecoöpteerde leden en de verkiezing van de nationale ondervoorzitters.
Het VSOA Financiën, in samenwerking met de VSOA-groepen
Rechterlijke Orde, Defensie, Politie, Groep II, maakt zich op
voor de formulering van het federaal eisenkohier en de onderhandelingen op het federale niveau voor het sectoraal akkoord
2009-2010.
Wij hopen dat wij het gerealiseerde succes onder minister
Vervotte kunnen bestendigen met minister Vanackere.
Op 10 maart 2009 wordt het VSOA Financiën, samen met de
andere leden van het syndicaal gemeenschappelijk front,
gehoord door de Kamercommissie van Financiën inzake de
kaduke werking van de registratiekantoren.
Intern wordt druk gewerkt aan de uitwerking van de algemene
vergaderingen van de regionales, die eveneens hun voorzitters,
ondervoorzitters en secretarissen verkiezen.
Verkozen Nationaal Voorzitter : Paul Monsaert.

Moeheid
Het wordt dus een druk jaar bij Financiën. Hopelijk maakt ook
onze minister van Financiën werk van de definitieve structuren
van het departement. Het VSOA vraagt dat de “eeuwigdurende” hervormingen kunnen afgerond worden en dat voor het
personeel en de werking stabiliteit kan intreden. Vliegtuigen
hebben te lijden aan metaalmoeheid, het personeel van
Financiën begint meer en meer te lijden aan “herstructureringsmoeheid”.
Met de vorming van de nieuwe bestuursploegen in onze vakbond, weet iedereen dat opnieuw de mouwen opgestroopt worden.
In het verleden hebben wij steeds op de loyaliteit van velen
kunnen rekenen om ons in ons syndicaal werk te steunen en
wij zijn hen daar zeer dankbaar voor. In de lijn van onze eigen
tradities en gewoonten, bewandelen wij deze weg verder.
Paul MONSAERT
Nationaal Voorzitter
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