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Standpunt van het VSOA-SLFP

Betreft : Openingsuren kantoren

Het VSOA-SLFP betreurt ten zeerste dat de overheid de problematiek van de openingsuren van de kantoren    
directe belastingen tijdens de invulperiode van de aangiften personenbelasting via  tax-on-web, niet vooraf met 
de vertegenwoordigers van het personeel heeft besproken.

Het VSOA neemt er kennis van dat de overheid in dit kader geen beperking stelt aan de rechten van het personeel 
zoals omschreven in de onderrichtingen DI 21 FIN van 11/05/1981 betreffende de toepassing van het systeem 
van de variabele arbeidstijd.

Het garanderen van een continue dienstverlening, ook tijdens de middagpauzes, vraagt van het personeel een ex-
tra inspanning welke er samen met een krappe personeelsbezetting, een complexere aangifte en een veeleisende 
burger voor zorgt dat de werkdruk op deze kantoren en de stress voor het diensthoofd en zijn medewerkers     
aanzienlijk worden verhoogd.

Het VSOA vraagt dat de omwille van functionele noodwendigheden aan de agenten gevraagde extra inspan-
ningen worden gecompenseerd d.m.v. de toekenning van een dagelijks forfaitair aantal punten welke de agenten 
kunnen opnemen in de periode juli tot september.

Het VSOA-SLFP neemt kennis van de negatieve verklaring van de Overheid op deze vraag en geeft derhalve 
een negatief advies.

De door de overheid als gunst voorgestelde maatregelen zijn reeds vervat in de reglementering.
Een diensthoofd kan op basis van de onderrichtingen DI 21 FIN, omwille van functionele noodwendigheden, 
afwijken van zowel de middagpauze als de dagelijkse maximumprestatie van 9 uur (punt 3 c) en er is voorzien 
dat de extra-prestaties niet in aanmerking komen voor de maximale creditoverdracht en mogen gecompenseerd 
worden in de loop van de twee volgende maanden (punten 31 en 32).
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