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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Zaventem 
- - VSOA-MD-SEPA postdatum 
 
Uw lidmaatschapsaanvraag via onze website  
 
 
Beste collega, 
 
Eerst en vooral willen wij u danken voor de interesse welke u toont in onze syndicale 
organisatie. 
Indien u lid wenst te worden, zijn er twee betalingsmogelijkheden : 
 

1) U wenst per Europese domiciliëring te betalen (SEPA) : 
 
Gelieve het bijgevoegd aansluitingsformulier (blad 1/3) en het mandaatformulier 
(blad 3/3) volledig in te vullen en te ondertekenen en ons terug te bezorgen 
op onderstaand adres. 
Het blad 2/3 is voor u bestemd, alsook de bijgevoegde brochure. 
 

2) U wenst jaarlijks te betalen : 
 
Gelieve enkel het bijgevoegd aansluitingsformulier (blad 1/3) volledig in te 
vullen, te ondertekenen en daarop aan te vinken dat u jaarlijks wenst te 
betalen. 
U hoeft bij jaarlijkse betaling het mandaatformulier (blad 3/3) niet in te vullen. 
Gelieve op het aansluitingsformulier aan te kruisen naast “jaarlijkse betaling” 
 
Vb. :    
 

 
Bij ontvangst van uw document zal u vanuit het ledenbeheer een  
overschrijvingsformulier per post ontvangen met daarin het te betalen bedrag tot  
einde van dat lopende jaar. Gelieve op eigen initiatief geen overschrijving uit te  
voeren aub.  
 
 
Uiteraard blijven wij steeds ter uwer beschikking op onderstaande gegevens 
voor bijkomende inlichtingen en/of vragen. 
 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
VSOA Politie – Nationaal secretariaat 
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AANSLUITINGSFORMULIER

Datum .............................     Handtekening:

Identificatie schuldeiser SEPA:

BE64ZZZ300D000000109

VSOA Politie – SLFP Police 

Minervastraat 8

B-1930 ZAVENTEM

Jaarlijkse betaling:

Storting op het nr:  BE08 3100 5430 3013 

 BIC : BBRUBEBB 

Lidgeld te innen vanaf .........................................................

❍	 Hierbij geef ik uitdrukkelijk toestemming aan het VSOA Politie om mij via e-mail, postbedeling en/of sms kosteloos syndicale berichtgeving 
toe te sturen. Mijn persoonsgegevens worden niet bekendmaakt, noch doorverkocht aan derden en zullen niet voor direct-
marketingdoeleinden worden aangewend. Ik neem er kennis van dat deze gegevens enkel door het VSOA Politie zullen worden gebruikt 
in het kader van zijn ledenadministratie en verleen ondubbelzinnig toestemming voor deze verwerking van mijn gegevens. Ik heb recht 
op inzage, correctie en verwijdering van mijn gegevens zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van het 
privéleven. Mits bewijs van mijn identiteit (kopie identiteitskaart) kan ik via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht 
aan uw hoofdzetel te 1930 Zaventem, Minervastraat 8, kosteloos de schriftelijke mededeling bekomen van mijn persoonsgegevens. Indien 
nodig kan ik ook vragen de gegevens, kosteloos en op eenvoudig verzoek, te corrigeren of te verwijderen. Aangezien de gegevens 
door mijzelf worden meegedeeld draagt het VSOA Politie geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

❍ Ik bevestig bij de aansluiting een brief te hebben ontvangen waar u mij op de hoogte brengt van de procedure “Europese domiciliëring SEPA”

Lokale politie PZ

Federale politie Eenheid

Kader ❍		Operationeel Graad:

❍		Calog Niveau: 

M    •	V   

Naam                          

Voornaam                         

Geboortedatum    •   •      

Stamnummer    •      •   

Straat                           

Huisnummer       Bus       Postcode       

Gemeente                         

Tel. (privé)            Gsm           

E-mail  ........................................................................................................................................................................
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Datum .............................

Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@vsoa-pol.be • www.vsoa-pol.be

Geachte heer/mevrouw,

We willen u graag meedelen dat wij besloten hebben om actief op de Europese markt te gaan 

opereren door gebruik te maken van de Europese domiciliëring SEPA als betaalinstrument.

De Europese domiciliëring SEPA is een geharmoniseerd product dat in geheel Europa voor alle 

transacties in euro gebruikt kan worden.

 

De Europese domiciliëring SEPA stelt ons in staat om de ledenbijdrage efficiënter te innen.

Als u dit mandaatformulier ondertekent, profiteert u - in het geval van geschillen - bovendien van een 

terugboekingsrecht binnen een periode van acht weken na de invorderingsdatum.

U kunt daartoe contact opnemen met uw bank.

We verzoeken u vriendelijk om het bijgevoegde domiciliëringsmandaat in te vullen, te ondertekenen 

en aan ons te retourneren.

 

De maandelijkse bijdrage voor actieven en gepensioneerden wordt duidelijk op onze website 

www.vsoa-pol.be weergegeven.

Bij wijziging van deze bijdrage zal u geïnformeerd worden via ons blad “Argument”.

Indien de maandelijkse bijdrage niet kan geïnd worden, zal de volgende maand de ledenbijdrage 

dubbel worden aangeboden, met een maximum van drie maanden.

Bij ontstentenis van betaling na de derde maand zal u beschouwd worden als ontslagnemend lid.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u nog vragen heeft.

Met vriendelijke groeten

 

VSOA Politie - SLFP Police

Minervastraat 8

1930 Zaventem

T. 02 660 59 11

F. 02 660 50 97

E-mail : ledenbeheer@vsoa-pol.be
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MANDAATFORMULIER
MANDAAT SEPA EUROPESE DOMICILIËRING

IDENTIFICATIE VAN DE SCHULDEISER
VSOA Politie – SLFP Police
ID: BE64ZZZ300D000000109 
Minervastraat 8 • B-1930 ZAVENTEM • BELGIË

MANDAAT IDENTIFICATIE (in te vullen door de schuldeiser) Alle velden zijn verplicht

Mandaat Referte

                           

Beschrijving van onderliggend contract

.....................................................................................................................................................................................

Type betaling ❍	Terugkerend ❍	Eenmalig
 (mag meerdere malen gebruikt worden) (mag slechts voor één betaling dienen)

IDENTIFICATIE VAN DE SCHULDENAAR (in te vullen door de schuldenaar) Alle velden zijn verplicht

Naam                          

Voornaam                         

Straat                           

Huisnummer       Bus       Postcode       

Gemeente                         

Land                           
(U kunt uw IBAN rekeningnummer en BIC code als info op uw rekening afschriften vinden.)

Rekeningnummer (IBAN)      •     •     •     

Uw bank BIC code (niet verplicht in België)            

Minervastraat 8, 1930 Zaventem • T. 02 660 59 11 • F. 02 660 50 97 • info@vsoa-pol.be • www.vsoa-pol.be

Door ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan de schuldeiser om een opdracht te sturen naar uw bank teneinde 
een bedrag van uw rekening te debiteren en uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren in overeenstemming met de opdracht 
van de schuldeiser. U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot 
terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. Bij uw bank kunt u 
informatie krijgen over uw rechten met betrekking tot dit mandaat.

De schuldenaar moet dit mandaat naar de schuldeiser sturen.

Plaats .........................................     Datum .............................     Handtekening:



een vakbond 
van en voor politiemensen

VSOA-Politie telt 17.000 leden. Daarmee zijn we veruit 

de grootste politievakbond. Maar ons ledenaantal 

alleen zegt lang niet alles. De kracht van VSOA-Politie 

ligt vooral in de professionaliteit, ervaring, expertise 

en syndicale kennis van onze mensen. Zij zijn door en 

door vertrouwd met alle aspecten van politiewerk. 

Zodat ze perfect in staat zijn om uw belangen te 

verdedigen. 

VSOA-Politie is een zogeheten interprofessionele 

vakbond. Dat wil zeggen dat we onze leden 

vertegenwoordigen op alle echelons: van uw directe 

werkomgeving tot het Comité A - het hoogste sociale 

overlegniveau. Bovendien maakt VSOA-Politie deel 

uit van de federatie EuroCOP, zodat we ook op 

Europees niveau het beleid mee kunnen sturen. Op 

alle niveaus werken we volgens de principes van het 

basissyndicalisme. Niet de top van onze vakbond 

bepaalt de koers van VSOA-Politie tegenover overheid 

en politieverantwoordelijken. Het zijn onze leden die 

onze standpunten bepalen. Als politieman of -vrouw 

op het terrein weet u immers zelf het best waar uw 

behoeften liggen.

VSOA-Politie • Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt
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Met de nationale overheid 

onderhandelen we over:

• uw administratief statuut, inclusief vakantie- en 

 verlofregeling;

• uw verloning;

• uw pensioen;

• maatregelen van inwendige orde en algemene 

 richtlijnen. Dat is belangrijk voor goede

 regelingen rond personeelssamenstelling, 

 arbeidsduur en werkorganisatie.

uw stem 
op elk niveau

Met zowel de nationale als lokale 

overheden overleggen we over:

• de personeelssamenstelling;

• de arbeidsduur en werkorganisatie, voor zowel 

 federale als lokale politie;

• voorstellen om de dienstkwaliteit of de 

 menselijke relaties op het werk te verbeteren;

• alles rond preventie en bescherming op het werk.

U mag rekenen op VSOA-Politie voor alles wat van ver of dichtbij te maken heeft met uw rol als politiefunctionaris. 

We verdedigen uw belangen op korte én lange termijn, op alle beleidsniveaus.

02.
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Waarschijnlijk hebt u een familiale verzekering. 

Zoals u weet, is die niet verplicht maar eigenlijk 

wel onmisbaar. Dat geldt nog veel sterker voor uw 

bijstandsverzekering als politieman of -vrouw. In uw 

job is bij een fout of discussie het juridische immers 

nooit ver weg. Als lid van VSOA-Politie mag u daarom 

rekenen op rechts- en tuchtbijstand op het hoogste 

niveau.

Rechtsbijstand is erg duur. Hebt u al eens een 

advocaat onder de arm moeten nemen, dan weet 

u vast hoe snel de kosten kunnen oplopen. Dankzij 

VSOA-Politie hoeft u zich daarover geen zorgen 

te maken. Bij een juridisch probleem in uw rol als 

politiefunctionaris of als CALog-personeel staan onze 

specialisten voor u klaar. Onmiddellijk. Want meteen 

na uw aansluiting bij VSOA-Politie geniet u onze 

volledige rechtsbijstandsservice. Geen sprake van 

wachttermijnen dus.

Ook bij problemen rond tucht en arbeidsongevallen 

laten we u niet in de steek. U krijgt dan bijstand van een 

syndicaal afgevaardigde die speciaal is opgeleid 

in tucht- en arbeidsrecht. En indien nodig halen we 

er - na akkoord van onze juridische dienst - externe 

specialisten bij.

Alle details en voorwaarden van onze 

rechtsbijstand vindt u in onze brochure. 

Die kunt u bekijken op www.vsoa-pol.be. 

Of u kunt een papieren exemplaar aanvragen 

via info@vsoa-pol.be. 

biJstand 
die past biJ politiewerk
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uw betrouwbaar 
informatiepunt 

VSOA-Politie staat dicht bij u. Letterlijk zelfs. Want in  

uw eigen regio hebben we een dienstencentrum. 

Dat is een centraal informatiepunt voor alles 

wat uw job en uw sociale situatie aangaat. Een 

gespecialiseerd team verzamelt er alle relevante 

informatie en stelt ze tot uw beschikking. Daarnaast 

zorgen de medewerkers van de dienstencentra  

voor de technische en informatieve ondersteuning  

van onze vakbondsafgevaardigden op het terrein. 

De rol van de dienstencentra is erg belangrijk,  

want de politiematerie is erg complex en wordt 

voortdurend aangepast. Denk maar aan zaken als 

mammoet, dino, vesalius, het tuchtstatuut, veiligheid 

en gezondheid… Voor een persoonlijk, snel en 

betrouwbaar antwoord op uw vragen kunt u altijd 

rekenen op de ervaren medewerkers van uw 

regionale dienstencentrum. Online zijn zij dag en 

nacht bereikbaar, zeven dagen per week. 

Een probleem persoonlijk bespreken in uw regionaal 

dienstencentrum kan vanzelfsprekend ook. U maakt 

een afspraak via mail of telefoon en legt uit waarover 

het gaat. Een gespecialiseerde medewerker van het 

centrum begint dan alvast met de voorbereiding van 

ons gesprek. Zodat we meteen ‘to the point’ kunnen 

komen en u 100% ondersteunen. 

Online dienstencentrum: 

www.vsoa-pol.be/dienstencentrum

04.

VSOA-Politie • Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt



lokale 
dienstenCentra

Dienstencentrum BRUSSEL 
(voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Lang Levenstraat 27/29, 1050 Brussel

T. 02 549 52 01

Openingsuren: 

di en do: 8u tot 12u • 12u30 tot 14u30

Dienstencentrum NAMEN 
(voor Namen en Waals Brabant)

Rue Bas de la place 35, 5000 Namen

T. 081 434 311

Openingsuren: 

di en do: 9u tot 12u • 13u30 tot 16u

Dienstencentrum BRUGGE 
(voor Oost- en West-Vlaanderen)

Revillpark 1, 8000 Brugge

T. 050 322 979

Openingsuren: 

ma - vr: 9u tot 12u • 13u tot 15u

Dienstencentrum DUFFEL 
(voor Vlaams Brabant en Antwerpen)

Sportcentrum ’t Kiliaantje, 

Naalstraat 43c, 2570 Duffel

T. 015 317 412

Openingsuren: di - vr: 10u tot 16u

Dienstencentrum GENK 
(voor Limburg)

Europalaan 53, 3600 Genk (naast het station)

T. 089 614 399

Openingsuren: 

ma: 9u tot 12u • 13u30 tot 16u

vr: 9u tot 12u

Dienstencentrum JUMET 
(voor Henegouwen)

Chaussée de Bruxelles 151/B21, 6040 Jumet

T. 071 910 193

Openingsuren: 

di en do: 9u tot 15u
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een breed pakket 
voordelen

Syndicale premie:
• De syndicale premie bedraagt nu 90 euro en 

 wordt jaarlijks uitbetaald.

Huwelijks-, geboorte- en adoptiepremie:
• 75 euro cadeau bij zulke speciale gelegenheden. 

 Voor nieuwe leden geldt wel een wachttijd van 

 één jaar om de premies te kunnen genieten.

Stakersvergoeding:
• De tussenkomst geschiedt vanaf de eerste dag.

• 50 euro per stakersdag.

Informatief magazine ‘Argument’:
• Maandelijks ontvangt u het 

 VSOA-tijdschrift ‘Argument’.

Fonds ‘begrafeniskosten’:
• Bij overlijden van een lid krijgt de persoon 

 die de werkelijke kosten van de begrafenis 

 draagt 1.240 euro.

• Per kind ten laste wordt dat bedrag verhoogd 

 met 375 euro.

• Hier geldt een wachttijd van twee jaar actieve 

 dienst voor nieuwe leden. Bovendien moet het 

 overleden lid zijn of haar bijdrage effectief 

 hebben betaald.

Fonds ‘overlijden bij ongeval’:
• De uitkering bij overlijden bij ongeval bedraagt 

 momenteel 7.500 euro.

• De wettelijke erfgenamen zijn de rechthebbenden. 

 Er is geen wachttijd voor nieuwe leden.

Lage gsm-tarieven:
• Leden van VSOA-Politie kunnen aanspraak maken 

 op speciale tarieven bij Base.

Voordelige verzekeringen:
• Verzekeringen aan groepstarief met de beste prijs-

 kwaliteitverhouding.

En nog veel meer…
Als lid van VSOA-Politie geniet u bovendien van alle 

voordelen van het VSOA-Algemeen als van onze 

zustervakbond ACLVB: reiskortingen, voordeelkaarten 

in winkels, gratis berekening van uw belastingen, 

goedkoop tanken, vakantieverblijven 

aan vriendenprijzen… 

Meer info over al uw ledenvoordelen vindt u op 
www.vsoa-pol.be. 
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