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Betreft: Brevetten A22.

Aan de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën.

Geachte heer D’Hondt,

Wij namen tijdens een vergadering van de contactgroep opleiding & examens, dd.
08/11/2010, kennis van de mededeling dat de overheid de in 2011 voorziene brevetten
voor A22 niet zal organiseren.
Bovendien stellen wij vast dat de reeds aangekondigde mondelinge proeven werden geannuleerd.
Als reden werd op de contactgroep naar voor geschoven dat de brevetten A22 deel uitmaken van de op stapel staande onderhandelingen tussen de overheid en de representatieve vakbonden rond het organiek reglement.
Wij merken u op dat de teksten rond het organiek reglement zullen besproken worden
in informele werkgroepen. Zonder nieuwe regering is er immers van een Sectorcomité II
Financiën geen sprake.
Uiteraard wil het VSOA op een constructieve wijze verder meewerken, maar het is voor
het VSOA onaanvaardbaar dat de organisatie van de brevetten ter versnelling van de
loopbaan A volgens het huidige systeem abrupt wordt afgebroken zonder ook maar
het minste overleg of een deftige communicatie hierover naar het personeel. Er is nooit
sprake van geweest de bestaande reeks van brevetten te onderbreken of af te schaffen
voordat er een nieuw systeem wordt ingevoerd.
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Ter gelegenheid van diverse vergaderingen hebben de Minister en de verantwoordelijken reglementering & statuten meermaals de garantie gegeven dat de proeven voor de
brevetten A22 zouden blijven bestaan, weze het gebeurlijk onder andere modaliteiten.
Tijdens de vergaderingen van de contactgroep opleiding & examens werd ons meermaals de planning van de proeven volgens het huidige systeem medegedeeld, tot eind
2011 (zie bijlagen).
De personeelsleden die reeds meerdere brevetten hebben behaald, hebben daar veel
studie, tijd en verlof moeten voor investeren, veelal ten koste van hun privé-leven. Er is
bij deze personeelsleden dan ook grote ongerustheid, ondermeer over eventuele vrijstelling of waardering van voorheen behaalde brevetten.

Mogen wij u vragen om ter zake duidelijkheid te scheppen.

Met achting,

Paul Monsaert
Nationaal Voorzitter VSOA Groep Financiën
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