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MIJNHEER DE MINISTER,
BETREFT : AMBTENARISERING BEDIENDEN
HYPOTHEEKKANTOREN 
Reeds naar aanleiding van de eerste besprekingen in het kader van het
«Copernicus-Coperfin-project» is het dossier van de ambtenarisering van de
bedienden van de Hypotheekkantoren ter sprake gekomen en werd door u en de
toenmalige Minister van Ambtenarenzaken, de Heer Luc VAN DEN BOSSCHE, het
einde van de lijdensweg vooropgesteld.
Intussen zijn bijna opnieuw 10 jaar verstreken.
Wij zijn niet blind voor wat intussen werd ondernomen en gerealiseerd en van
de moeilijkheidsgraad van het dossier en de medewerking die vereist is van uw
collega’s van Begroting, Pensioenen en Ambtenarenzaken.
Niettemin deelt het personeel van de hypotheekkantoren ons permanent mede
dat zij nog niet veel gezien hebben op het terrein van de initieel geplande her-
vormingen.  En ik kan hen geen ongelijk geven.
Wie weet wat straks de regionale verkiezingen geven.  Misschien wordt nadien
alles opnieuw op de lange baan geschoven.  

Gelet de toezeggingen terzake van de Overheid en de begripvolle houding die de
vakbonden hebben aangenomen tot op heden ten aanzien van de technische
moeilijkheden van het dossier, begint iedere tussenkomende partij nu, door het
uitblijven van duidelijk tastbare resultaten, aan geloofwaardigheid in te boeten.
In die optiek, vragen wij u, Mijnheer de Minister, om een einddatum voorop te
stellen, waarbinnen het dossier in al zijn aspecten dient afgerond te worden. 
Op die manier kunnen de personeelsleden van de hypotheken effectief zien dat
de hen voorgespiegelde loopbaankansen, effectief zijn, en zullen gerealiseerd
worden, kunnen zij zien dat zij volwaardig zullen geïntegreerd worden in het
departement Financiën en ook die kansen zullen krijgen die de andere ambtena-
ren van het departement krijgen.  Daarenboven is ook het uitblijven van de moge-
lijkheid tot inschrijven voor de gecertificeerde vorming een doorn in het oog.
Mijnheer de Minister, is het echt niet mogelijk om het volledig dossier af te ron-
den voor het vakantiereces van de zomer 2009.
In de hoop positief nieuws van u te mogen ontvangen, tekenen wij met voor-
name hoogachting,

Namens het VSOA Groep Financiën

Paul MONSAERT.

Nationaal Voorzitter. 
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VORMING TEST PC IN BASKET
De beroepsgroepen VSOA – Defensie, VSOA - Groep FOD Financiën, VSOA Groep 2 :

Federale administraties, gemeenschappen en gewesten organiseren gezamenlijk voor hun leden
een introductie voor de test PC in basket of postbakoefening.

De computergestuurde postbakoefening is een door Selor veel gebruikte simulatieoefening
voor wervings- en overgangsexamens. Met de aangeleerde methodologie kan

je binnen een bepaalde tijdspanne een aantal gegevens uit de gesimuleerde postbak verwerken. 
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