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Algemene vergadering VSOA Groep Financiën: toespraak van voorzitter Paul Monsaert

“De verzuring slaat toe”
Het waren geen vrolijke woorden die de voorzitter,
Paul Monsaert, richtte aan de talrijke aanwezigen op de
algemene vergadering van de VSOA Groep Financiën in
de originele setting van de Héroïnes gallery aan het
Kastelenplein in Brussel begin februari.

e voorzitter wees op de “hoge mate
van verzuring die in onze maatschappij geslopen is” en stelt de vraag naar
de missie van de vakbond. “Moet een
vakbond zich bezig houden met het verdedigen
van de collectieve belangen of moet hij advocaat
zijn van de individuele verzuchtingen van ieder
afzonderlijk?” Dat hierin een evenwicht moet
gevonden worden spreekt voor zich. “Deze dualiteit van een vakvereniging vertaalt zich ook in de
werkterreinen van het vakbondswerk: de interne
werking waarin de eigen gelederen centraal
staan, maar ook de externe werking naar het
werkveld van de FOD Financiën en Ambtenaren”.

Bestuurlijke chaos
“Het werkveld van de FOD Financiën heeft
momenteel meer weg van een omgeploegd veld
dat door verkeerde handelingen niet meer rijp
blijkt te zijn om vruchten voort te brengen”, zo
beschreef de voorzitter de stand van zaken van
binnen het departement Financiën. Hij stelt vast
dat “De fiere Reus van Financiën van weleer vakkundig uitgekleed wordt op het front van de
gewestbelastingen en de overdrachten van de
grondwettelijke bevoegdheden. De Copernicus-

Paul Monsaert :
De Copernicus-beweging is
door de traagheid van het bestuur op
niets anders uitgedraaid dan
eenheidsworst waarbij de specificiteit
van Financiën eerder uitzondering is
dan de algemene regel.
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beweging die er een 10-tal jaren geleden voor
moest zorgen dat het departement Financiën op
termijn zou uitgroeien tot Rijkskassier van het
land, is door de traagheid van het bestuur op
niets anders uitgedraaid dan eenheidsworst
waarbij de specificiteit van Financiën eerder uitzondering dan algemene regel diende te zijn. Is
dit het afscheid van een glorierijk verleden?”,
vraag Monsaert zich af. En hij gaat verder: “Zal
deze teloorgang opgevangen worden door een
geruisloze overname van bevoegdheden door de
gewesten en door de te verwachten staatshervorming?”

Één front vormen
De voorzitter stelt vast dat na de eerste ervaringen van overdracht van fiscale diensten naar de
gewesten het gras elders niet groener is. Hij
roept op om “front te blijven vormen met de collega’s vakverenigingen van welke kleur ook om
het tij binnen Financiën te doen keren en zo de
kwalitatieve knowhow van het departement te
vrijwaren. Ideologische spelletjes moeten plaats

ruimen voor het gemeenschappelijk belang van
het personeel van de FOD Financiën”, zo meent
de voorzitter.

Oproep aan de minister
Zowel aan de volgende minister van Financiën
als aan de voorzitter van het Directiecomité
vraagt Monsaert “orde op zaken te stellen. Het
puin moet geruimd, maar blijkbaar behoort dat
niet tot de kerntaken van het management van
de FOD Financiën”.
Goede voornemens
Monsaert wees ook op de taak van de vakvereniging. Het verder afglijden van het statutaire naar
het contractuele ambt moet daarbij de nodige aandacht krijgen, maar de structurele hervormingen
van ons land zullen er ook voor zorgen dat “we in
de herdefiniëring van ons takenpakket oog moeten
hebben voor een meer efficiënte bundeling van
onze krachten.” Hij hoopt dan ook dat deze punten
op het ideologisch congres dat het VSOA in 2012
wil organiseren aan bod zullen komen.
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