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VSOA Financiën vraagt minister einde
te maken aan bestuurloze chaos
VSOA Financiën heeft kennis
genomen van de vernietiging door de
Raad van State van de samenstelling
van het Directiecomité van de
Federale Overheidsdienst Financiën.
et VSOA Financiën stelt vast dat al
eerder de toewijzing van de functie
van Voorzitter van ditzelfde
Directiecomité door de Raad van
State eveneens werd vernietigd. Hiermee respecteert de FOD Financiën de Belgische traditie
die wil dat wat tijdelijk is geacht wordt definitief
te zijn; door deze vernietiging van de samenstelling van het Directiecomité opnieuw een aantal
beslissingen inzake benoemingen en bevorderingen van het personeel op de helling komen te
staan en dat de normale beleidswerking van het
departement gehypotheceerd wordt.
Het VSOA Financiën wil dat de minister van
Financiën onmiddellijk een einde stelt aan deze
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vorm van mismanagement op het departement
en is van mening dat door deze ontstane toestand het moeilijk wordt de fundamenten waarop het managementprincipe onder de
Copernicusgedachte is ingevoerd te blijven
ondersteunen. De voortdurende escalatie van
teniet gedane beslissingen tast elk geloof in de
onderbouw van de managementstructuren aan.
Met managers zou het beter gaan en met managers zou men kunnen wat de vroegere directeuren-generaal niet konden.
Het VSOA Financiën stelt vast dat de ontstane
moeilijkheden door het voortdurend in vraag
stellen van de benoemingen van het management zorgen voor het versterken van de malaise
die voorheen reeds bestond; nu al een gans middenkader niet meer moet rekenen op een gunstig carrièreverloop en –planning, zodat gerust
kan gesproken worden van een weggegooide
generatie en het is nu juist deze generatie die de

geplande hervormingen op de rails dient te zetten; daarenboven de diverse hervormingsplannen blijven aanslepen en dat definitieve plannen
geen aanvang nemen, zelfs na jaren van voorbereiding.
Het VSOA Financiën vraagt aan de minister van
Financiën om met onmiddellijke ingang een
einde te maken aan de bestuurloze chaos en
vraagt daarenboven dat dringend een aanvang
wordt genomen met de definitieve fases van de
structuurhervormingen.
Het personeel is tot op heden loyaal gebleven
ten aanzien van management en organisatie,
maar wil dat het respect van beide kanten komt.
Van wederkerigheid heeft het personeel tot op
heden weinig gemerkt.
Paul MONSAERT.
Nationaal Voorzitter VSOA Financiën.
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Agenda april 2009
Even in het oog houden :
1) Evaluatie periode niveau 3 (01/04 > 31/05)
2) Afsluiting van aanvragen voor deeltijdse loopbaanonderbreking voor
01/07/2009
a) gewone loopbaanonderbreking: hetzij vanaf 50 jaar, hetzij door de
aanvaarding van een halftijdse betrekking, hetzij voor de opvang van
kinderen;
b) de thematische loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.
3) Betaling vakantiegeld alle niveaus en sales
4) Betaling dubbel vakantiegeld contractueel personeel
5) Einde van de periode opname verlof 2008

Nuttige telefoonnummers
3 0800 / 91002: contactnummer voor BeST leavers i.v.m. wachtgeld
3 02 / 558 66 84: contactnummer voor rust- en overlevingspensioen (statutaire)
3 02 / 237 03 11: contactnummer i.v.m. betalingsmodaliteiten van pensioen (statutaire)
3 0800 / 50246: contactnummer voor het pensioen van de contractuele
medewerkers
3 Altijd uw nationaalnummer bij de hand hebben en uw brevetnummer
(geboortejaar, geboortemaand gevolgd door 5 cijfers).
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