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Beste collega’s,
Meer en meer worden wij geconfronteerd met steeds slechter wordende arbeidsomstandigheden en met een quasi
dagelijks gebrek aan respect van onze leidinggevenden.
Enerzijds zijn wij als ambtenaren veel te dikwijls de punching-ball voor de politiek: aanvallen op ons pensioen, ons
statuut, ons verlof, ons ziektequota systeem...
Anderzijds, als ambtenaren van de FOD Financiën, ondergaan wij blinde personeelsverminderingen, ontoereikende
informatica, een buitensporige centralisatie, de afschaffing van vele diensten, de waanzin van de statistieken, een
niet efficiënte selectie van dossiers, de afwezigheid van politieke wil om te strijden tegen de fiscale fraude, de
voortdurende en acute omschakelingen van allerhande «verantwoordelijken» (teamchefs, ex-antenne-managers
actueel kantoormanagers, enz...)…
In deze situatie hebben wij 2 mogelijkheden: ofwel blijven wij, armen gekruist, elk in onze hoek al zagend, ofwel
verenigen wij ons om te ageren !
Bij de NUOD kiezen wij voor de tweede optie.
Wij weigeren om de moed te laten zakken en ons te laten doen zoals schapen die men naar het slachthuis voert!
Wij horen dikwijls dat «de vakbond» tot niets dient. Maar het devies van ons land «Eendracht maakt macht» is
absoluut betekenisvol in de actuele situatie wanneer het onderhandelingen met de overheid betreft om alles en
iedereen te verdedigen waarin wij geloven! Overwinningen en sociale vooruitgang hebben altijd tijd gekost.
Eén ding is zeker: zonder vakbonden zou, zeker nu, de werkgever uw arbeidsomstandigheden niet verbeteren.
Het is net omdat de overheid weet dat ze niet enkel met de vakbonden overlegt, maar ook met allen die zij
vertegenwoordigen, dat zij verplicht is ons te aanhoren en te luisteren. Iedere vakbond aan de onderhandelingstafel
vertegenwoordigt duizenden personeelsleden. Ieder aangesloten lid heeft zijn gewicht in de weegschaal en maakt
onderhandelingen mogelijk. Alleen staan wij machteloos. Verenigd vertegenwoordigen wij een massa die de overheid
niet voortdurend kan negeren!
Het is om die reden dat wij vandaag, bij wijze van deze brochure, u tegemoet komen.
Wij wensen u het belang van uw lidmaatschap bij een vakbond in het algemeen, en meer bepaald bij de NUOD
Financiën in het bijzonder, uit te leggen.
U zal namelijk in deze brochure (her)ontdekken welk type vakbond de NUOD is, de specificiteit in vergelijking tot de
andere vakbonden, namelijk de onafhankelijkheid en de autonomie. Wij zullen u eveneens de voordelen, toegekend
aan onze leden, uitleggen evenals de overwinningen van de laatste maanden.
Wij zullen u ook de toekomstige inzet uitleggen en waarom 2019 bijzonder belangrijk zal zijn voor de toekomst van
het Openbaar Ambt in het algemeen en de ambtenaren van de FOD Financiën in het bijzonder.
Op het moment dat de wereld van de vakbonden voortdurend wordt gekleineerd (soms terecht, moeten wij ook
toegeven), op het moment waar het «ieder voor zich» elke dag terrein wint, is het van vitaal belang om het grootst
mogelijke aantal ambtenaren te verenigen om het hoofd te bieden aan de overheid.
Wij naderen het nieuwe jaar en wij gaan de weddenschap aan u te overtuigen door u een operatie «Tevreden of
100% terug betaald» voor te stellen: u kan onze diensten testen gedurende een jaar en indien u niet overtuigd bent
van het nut van onze acties en de kwaliteit van onze diensten, betalen wij u de totaliteit van uw bijdragen terug!
Wij zijn echter zeker u te overtuigen gezien de aanzienlijke inzet.
Wij zullen iedereen van u nodig hebben, uw ideeën, uw opinies, uw vastberadenheid...
In de loop van de volgende maanden zullen de gevaren en de bedreigingen zich vermenigvuldigen!
«Verenigd om niet langer te ondergaan» zal ons aller devies moeten zijn!
Samen moeten wij onvermijdelijke gesprekspartners worden voor alle sociale partners, de federale regering, de
verantwoordelijken van het Openbaar Ambt en in het bijzonder die van de FOD Financiën.
Voor de NUOD Financiën,
Rony Meykens

  

Nationaal Voorzitter   
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Bart Torrekens
Adjunct Nationaal Voorzitter   

V.U. : R. Meykens

Is dit alles van enig nut? Uiteraard wel...
Behalve het verdedigen van uw persoonlijke belangen en de vele diensten aangeboden door de NUOD, laat elk nieuw lidmaatschap
ons toe om meer te wegen in de weegschaal van de onderhandelingen.
Via onze acties, de onderhandelingen die wij voeren, de dossiers die wij opstellen, vorderen we vooruitgang voor het personeel. Of
wij beperken de schade wanneer wij met intenties van afbouw worden geconfronteerd.
Zelfs indien wij altijd hopen om verder te raken, zal de concrete vooruitgang belangrijk blijven. Oordeelt u zelf!

Verbetering van de toestand van honderden
personeelsleden ten tijde van de kantelingen
Ten tijde van de hervorming van onze structuren wou de overheid u om het even waar te werk
stellen.
Wij hebben een postulatie bekomen opdat ieder personeelslid een keuze zou kunnen maken.
Tijdens de onderhandelingen hebben wij o.a. bekomen dat de personeelsleden van 63 jaar, en
ouder, evenals zij die reeds hun pensioen hadden aangevraagd, zouden worden geplaatst in overtal.
Het betreft honderden personeelsleden die een betere keuze op de lijst verkregen of om niet naar
de andere kant van België gezonden te worden, eventueel in een andere pijler dan de hunne.

Bijkomende
aanwervingen
In 2015, ingevolge onze acties,
werd het personeelsplan
herbekeken naar boven toe
met een aanwerving van meer
dan 1000 personeelsleden.
In 2016, nog steeds ingevolge
acties, heeft de Minister
van Financiën de vervanging
«1 voor 1» voor de
controlefuncties en de shifts
bij de Douane, aanvaard.

AAFisc: einde van de systematische
polyvalentie
Van de ene op de andere dag, met slechts enkele dagen opleiding,
zagen de personeelsleden van de AAFisc zich een dubbele pet
aangemeten «Inkomstenbelastingen» en «BTW». De overheid
eiste dus aan haar personeelsleden, die in sommige gevallen
tientallen jaren ervaring hadden, om zichzelf heruit te vinden
van de ene op de andere dag als controleur in een domein dat
zij niet beheersen en het hoofd te bieden aan experten. Die
polyvalentie was zelfs geïntegreerd in hun evaluatie!
De NUOD heeft van de overheid bekomen dat zij een stap
achteruit zette in die wijze dat de individuele polyvalentie werd
omgevormd tot dienstpolyvalentie. Op het terrein werden
duizenden controleurs van die last bevrijd.

Telewerk
Uiteraard is het systeem
van telewerk ver van ideaal
en zijn verbeteringen
nog noodzakelijk, toch
blijkt het een aanzienlijke
vooruitgang
teneinde
beter privéleven en werk
te verzoenen.

Risicopremie
voor de
douaniers
Wij bekwamen het in
voege laten treden van een
risicopremie. Dit dossier
werd ingeleid en gedragen
door de NUOD gedurende
vele maanden. Niettemin,
zoals vele personeelsleden,
betreuren wij het te
kleine bedrag van deze
premie (toewijzing voor
wapendracht).

En nog andere vooruitgang...
• Hervorming
van
het
variabel
MIVB abonnement voor het personeel
ambtshalve aangeduid).
uurrooster: herinner u, oorspronkelijk
werkzaam in de Finto (Brussel).
• Hervorming van de uitkeringen en de
waren de projecten van de overheid
•
Ingevolge
een
vraag
van
de
NUOD
voordelen: de NUOD heeft het herstel
zeer verschillend en merkelijk minder
heeft
het
ganse
personeel
van
Fedorest
van de mogelijkheid verworven betaling
respectvol naar het personeel. De
kunnen
genieten
van
een
contract
met
te verkrijgen van verplaatsingskosten
NUOD heeft eveneens een jaarlijkse
een
minimumduur
van
6u30
werk
per
vanaf de domicilie voor bepaalde
compensatiedag bekomen voor het
dag,
en
dit
teneinde
elke
vorm
van
opdrachten.
desbetreffende personeel. De gekende
onrechtvaardigheid
tussen
bestaande
dag compensatie variabel uurrooster
en nieuwe contracten te vermijden. • Een oplossing voor de personeelsleden
(BD).
die werden gediscrimineerd tijdens
Direct gevolg van deze vooruitgang:
kanteling
2 (A23 gekanteld naar A32):
• Na vele jaren van onderhandelen
het personeel dat overschakelde naar
die
personeelsleden
verloren 2 200
en
met
nimmer
loslatende
een contrcat van 6u30 kregen recht, in
euros
per
jaar
(niet
geïndexeerd)!
vastberadenheid hebben wij de
geval van werkloosheid, op volledige
De
NUOD
heeft
niet
nagelaten
deze
«verambtelijking» van het personeel
uitkering.
onrechtvaardigheid
aan
te
klagen
en,
van de Hypotheekkantoren bekomen.
• Wij hebben de inwerkingtreding
na jaren, werd eindelijk een koninklijk
• De incorporatie van de integratiepremie
onderhandeld van een redeployment
besluit gepubliceerd in het Staatsblad
van het personeel van niveau D in hun
voor de douaniers van niveaus C en D
om dit probleem op te lossen.
wedde (met retroactief effect) en dit,
die als ongeschikt voor wapendracht
• Recentelijk, ingevolge ons aandringen,
nà zeer lang gepalaver.
werden beschouwd.
organiseerden de verantwoordelijken
• Ingevolge een petitie gelanceerd door • Door te argumenteren hebben wij
een examen van fiscaal expert en een
de NUOD en getekend door meer dan
bekomen dat de overdracht van
toegangsprocedure van niveau D naar
90% van het betrokken personeel,
personeel naar de Gewesten voortaan,
niveau C.
hebben de verantwoordelijken van
bij prioriteit, op vrijwillige basis gebeurt
P&O verzaakt aan het intrekken van het
(initieel werden de personeelsleden • En nog vele andere dingen!
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Waarom is het belangrijk om lid te worden in 2019?
2019, een jaar van
federale verkiezingen...

Een permanente bedreiging
voor ieder van ons

Laat ons duidelijk zijn: deze verkiezingen zijn cruciaal. Indien
de volgende regering een beleid voert vergelijkbaar aan dat
van vandaag, zal het openbaar ambt en zijn personeelsleden
zware klappen krijgen.

Meer en meer worden onze managers en ministers extern
bevraagd over hoeveel ambtenaren zij hebben ontslagen
(statutairen en contractuelen)… met, onderhuids de
boodschap, dat zij het te weinig doen.

In de loop van volgende maanden moeten we onze politiekers
absoluut doen begrijpen dat de maat vol is!

In diezelfde sfeer roept men vanuit bepaalde hoek om een
minimum aantal negatieve evaluaties af te leveren.

Meer dan ooit zullen we nood hebben aan alle slagkracht om
onze politiekers te interpelleren en proberen te overtuigen
en de ogen van de burgers te openen. Meer dan ooit hebben
we ieder van u nodig!

Ons juridisch team moet bijgevolg meer en meer collega’s
verdedigen. De ambtenaar van alles de schuld geven is
zeer populair! En de huidige regering wil het ontslag nog
gemakkelijker maken. Bijgevolg is, zich aansluiten bij een
vakbond, meer dan ooit vitaal om zich te beschermen!

Vele gevechten te voeren
De bedreigingen zijn reëel voor het openbaar ambt en de FOD
Financiën: pensioenen, statuut, verloven, ziekteregeling...
Iedereen zal het op de één of andere wijze voelen!

2019, een verkiezingsjaar
bij de NUOD...

Bij de FOD Financiën kunnen we nieuwe kantoorsluitingen
vrezen evenals personeelsverminderingen en een explosieve
toename inzake werklast...

In 2019 zullen onze leden de afgevaardigden kiezen binnen
de NUOD voor de volgende jaren.

Andere dossiers moeten opnieuw worden onderhandeld:
telewerk, vergoedingen voor verplaatsing en verblijfskosten,
mutatiemogelijkheden, informatica, werkomstandigheden,
de specifieke loopbaan Financiën...

Dit zal voor u de gelegenheid zijn uw stem te laten horen.
Indien u wenst, u persoonlijk te engageren door deel uit te
maken van onze ploeg, om deel uit te maken van verandering!

Het syndicale team zal de handen vol hebben!

Laat ons terug de verdediging van het personeel heruitvinden
Wij overwegen werkgroepen te lanceren om de verdediging van het personeel heruit te vinden.
De NUOD heeft u daarom nodig: een gelegenheid uw mening te geven betreffende de evolutie van onze activiteiten, van onze
manier van doen!

Wat kost een lidmaatschap?
Voor het personeel van niveau D, C, B en A (t.e.m. A2):
•

prestaties voltijds of meer dan halftijds: 14,50 € /maand

•

prestaties gelijk aan of minder dan halftijds: 9,00 €/maand

Voor het personeel van niveau A3 en meer:
•

prestaties voltijds of meer dan halftijds: 16,00 €/maand

•

prestaties gelijk aan of minder dan halftijds: 10,50 €/maand

De werkelijke kost vermindert nog aanzienlijk voor onze leden die aan de overheid het voordeel
van de jaarlijkse syndicale premie vragen.
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Welke voordelen zal u genieten?
Zich aansluiten bij een vakbond veronderstelt uiteraard deze te steunen bij de te voeren strijd, bij de gestelde eisen, bij de
onderhandelingen...
Het betekent eveneens een soort van verzekering onderschrijven om op de best mogelijke wijze te waken over de persoonlijke
belangen en zich te verdedigen op de meest aangewezen manier in geval van professionele problemen.
Maar zich aansluiten bij de NUOD is ook veel meer dan dat!

Een bevoorrechte toegang tot
informatie
De communicatie met het personeel - en in het bijzonder
met onze leden-is hoofdzaak.
Als lid zal u onze maandelijkse vakbondsinformatie krijgen
(de Flash Nuod).
U zal eveneens een volledige toegang krijgen tot de
beschikbare informatie op onze site: actualiteiten,
brochures (variabel uurrooster, vergoedingen, telewerk,
evaluatie, ziekte, verschillende verloven, etz...).
U zal eveneens geïnformeerd worden van over belangrijk
nieuws via mail.

Een rechtsbijstand
De NUOD biedt aan de leden een rechtsbijstand
aan inzake geschillen gerelateerd aan hun
beroepsactiviteiten.
Deze rechtsbijstand bestaat uit:
1/ een juridische raad: de NUOD staat u bij in alle
noodzakelijke stappen ter vrijwaring van uw rechten
door u een bijstand, een analyse en een juridisch
advies te verstrekken.
2/ een rechtsbijstand: binnen de afgebakende
interventiemogelijkheden
beschreven
op
onze internet site, zullen wij u bijstaan voor
rechtbanken (meer bepaald de Raad van State
of de arbeidsrechtbank) voor alle materies waar
uw rechten bedreigd zijn (disciplinair stelsel,
loopbaan, werkomstandigheden, morele of seksuele
intimidatie, enz.).

Een echte individuele bijstand
Tijdens de loopbaan kan elk personeelslid
geconfronteerd worden met talrijke delikate
situaties: spanningen met de hiërarchie of de
collega’s, disciplinair dossier, problemen met
mutatie of promotie, logistieke zorgen, enz. Zonder
de jaarlijkse evaluatie evenmin te vergeten.
Indien ooit de omstandigheden dit eisen, zal u altijd,
als lid, een vraag kunnen stellen, verzoeken om hulp
en/of raadgeving of tussenkomst van de NUOD.

Een vakbondspremie
Ieder lid kan aan de overheid het voordeel vragen van een
jaarlijkse vakbondspremie. Voor het referentiejaar 2017
bedroeg deze premie 90,00 € voor een voltijds personeelslid.

Opleidingen
Als lid zal u de mogelijkheid hebben om onze verschillende
opleidingen te volgen. Een voorbeeld: sedert enkele
maanden bereiden wij u voor op de testen «Jobs@fin» om
beter de selectieprocedures te begrijpen en uw kansen
te vergroten om de gepostuleerde job te bekomen. Die
sessies worden georganiseerd in kleine groepen wat toelaat
om de inhoud te personaliseren. Vanaf 2019 ook voor
nederlandstaligen voozien !

Een vergoeding in geval
van staking
In geval van staking, ingedekt door de NUOD, kunnen
onze leden in staking, op verzoek, genieten van een
vergoeding (bedrag: 30 € per stakingsdag voor een
voltijds personeelslid).
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Waarom kiezen voor de NUOD -Sector Financiën?
Ons doel is niet om een vergelijking te maken tussen onze vakbond en de andere maar om u onze nuttigheid uit te leggen, ons
bijzonder nut, onze sterkten en onze middelen.

De verdediging van het personeel
door het personeel
Bij de NUOD zal u uitsluitend personeelsleden van de FOD Financiën
ontmoeten, van alle administraties, van alle diensten en van alle niveaus…
Kortom, mensen van het terrein die hetzelfde werk doen als u. Dit stelt
ons in staat uw dagelijkse taken te kennen, uw problemen... en u bijgevolg
zo goed mogelijk te verdedigen en de verantwoordelijken gepast te
interpelleren.

Een neutrale, onafhankelijke, autonome, apolitieke vakbond
De NUOD is aan geen enkele politieke partij gebonden, aan geen enkele autoriteit, aan geen enkele financiële noch religieuze
instelling.
Wij verdedigen op actieve wijze onze onafhankelijkheid. Wij vrezen nooit ons uit te spreken inzake sommige politieke beslissingen
wanneer zij gevolgen hebben op de collectieve situatie van onze leden of wanneer zij tegen onze waarden en idealen ingaan.
Dank zij onze onze onafhankelijkheid moeten wij aan niemand verantwoording afleggen tenzij aan u, onze leden! Wij hebben de
vrijheid neen te zeggen en om te handelen indien beslissingen ingaan tegen uw eisen.
Wij hebben ook de vrijheid ja te zeggen indien beslissingen toelaten om aan uw eisen te voldoen.
Zich aansluiten bij de NUOD is een duidelijke keuze maken, geëngageerd, onafhankelijk en vrij.

Een participatieve
vakbond
Bij de NUOD zijn wij er van overtuigd dat
het belangrijk is onze leden te betrekken
in het onderhandelingsproces. Tijdens de
laatste jaren werden talrijke algemene
vergaderingen georganiseerd over gans
het land om u te informeren, maar
eveneens om naar u te luisteren en met
u in dialoog te gaan.
Binnen onze vakbond zijn het onze
aanhang en de afgevaardigden die
beslissen inzake eisen en actiemiddelen.
Maandelijks
infoblad,
algemene
vergaderingen,
regelmatige
vergaderingen, werkgroepen, congressen
vormen evenveel gelegenheden om te
debatteren en te beslissen.
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Een representatieve vakbond
In tegenstelling tot politieke vakbonden, die ambtshalve
representatief zijn, moet de NUOD aantonen dat zij meer dan 10%
van het personeel van de FOD Financiën vertegenwoordigd.
Bijgevolg is elk nieuw lid belangrijk voor onze vakbond.

Een structuur op mensenmaat
Ver van de grote structuren, is onze ploeg op mensenmaat en familiaal.
Dit laat ons toe aan ieder lid de nodige, verdiende aandacht te geven.

Een individuele
kwaliteitsvolle bijstand
Onze ploeg «individuele bijstand» is samengesteld uit
specialisten in elke materie waar uw rechten in het gedrang
komen. Zij beantwoorden uw vragen en stellen alles in het
werk om u te verdedigen wanneer u met een probleem
wordt geconfronteerd.

Een permanente en belangrijke
communicatie
Bpost
PB-PP
Belgique
België P109294

Afzender
NUOD ort 15
Hardenvo erpen
2060 Antw

FLASH

De informatie en de communicatie maken deel uit van de grote krachten van de
NUOD.
Wij willen permanent in contact blijven met onze leden. Via ons maandelijks
vakbondsblad, onze internetsite, onze Facebook pagina, onze mails, maar ook onze
afgevaardigden die uw collega’s zijn en die regelmatig aanwezig zijn in de kantoren.
Voor de belangrijkste probleemdossiers (evaluatie, vergoedingen, ziekte, verloven,
telewerk, variabel uurrooster, burn-out...), maken wij brochures en verklarende
nota’s die wij regelmatig actualiseren.
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Uw werk interesseert ons
Het is niet uitsluitend vakbondsmaterie dat ons nauw aan het hart
ligt echter. Departementale organisatie, werkomstandigheden
van het personeel evenals hun geldelijk statuut, hun welzijn,
enz.., wij zijn op alle fronten aanwezig.

Een verantwoordelijk
syndicalisme

Wij pakken alle situaties op constructieve wijze aan. Onze
doelstelling is steeds om bij te dragen tot de verbetering van het
dagelijks leven van onze personeelsleden en om ons departement
toe te staan de best mogelijke dienstverlening aan te bieden aan
de burgers.

Een syndicalisme waar wij voor staan is een
verantwoordelijk en doordacht syndicalisme. Dit
vereist expertise.

Meer dan ooit denken wij dat u het woord moet krijgen inzake
de evolutie van het departement en de jobinhoud van uw werk.
Daarom geven wij regelmatig feedback van de interpellaties en
opmerkingen van onze leden.

Een « top » syndicalisme
Dankzij de betrokkenheid van vele technici en
specialisten is onze vakbond bekwaam complexe
dossiers op te stellen wanneer een problematiek
zich stelt. Die dossiers vormen ons beste wapen
om het personeel van de FOD Financiën en hun
specificiteit te verdedigen.
Laatste voorbeeld hiervan: teneinde zijn
hervorming van het ziekteverlof te verantwoorden,
bevestigt minister Vandeput dat vele ambtenaren
zouden profiteren van dit systeem om sneller met
pensioen te gaan. Wij hebben echter aangetoond,
met cijfers in de hand, dat dit fake news was.

NEEN zeggen zonder iets voor te stellen als
realiseerbaar alternatief maakt geen deel uit van
ons DNA. Wij zijn geen voorstander van barricade
syndicalisme. Wij doen voorstellen, wij discuteren,
wij zoeken akkoorden. Maar, indien nodig, als
laatste toevlucht, zijn wij er om front te vormen en
om te vechten voor uw rechten!

Een syndicale actie onder vele, diverse
en gevarieerde vormen
Onze zorg om efficiëntie lijdt ons ertoe alle middelen te weerhouden
die toelaten om aan uw eisen tegemoet te komen: uitwerking van
beargumenteerde dossiers en voorstellen, voorlegging aan de
administratieve en politieke verantwoordelijken, steun zoeken bij de
publieke opinie, contacten met de media, realisatie van verklarende
video’s, enquêtes bij de aanhang of het geheel van het personeel,
betogingen en hardere acties.
De NUOD streeft naar een evenwichtig syndicalisme dat niet
verzaakt aan actie, noch aan institutionele confrontatie, noch aan de
onderhandeling...

De verdediging van uw belangen is ons enig doel en onze enige
bestaansreden
Onze organisatie is apolitiek. Wij ontvangen geen enkele subsidie. Onze leden hebben bijgevolg de waarborg dat onze
beslissingen altijd worden genomen in hun bijzonder belang zonder enige druk van politieke zijde.
Dit vormt een bijzondere troef inzake onafhankelijkheid bij onze positionering.
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Test ons gedurende 2019:
tevreden of volledige terugbetaling
Waaruit bestaat dit?
Gedurende een jaar zal u de diensten en prestaties van de NUOD uittesten.
Einde 2019, indien u tevreden bent (waarvan we overtuigd zijn) zal u bijgevolg
aangesloten blijven.
Indien echter, einde 2019, u niet tevreden zou zijn van ons werk, zal u een einde aan
uw lidmaatschap kunnen maken via eenvoudige brief en alle bijdragen gestort tijdens
2019 zullen u worden terug betaald. Dit echter onder voorbehoud van elk verkregen
voordeel tijdens het jaar).
U neemt dus geen enkel risico door lid te worden!

Voorwaarden
Elk nieuw lid kan deze actie onderschrijven op voorwaarde dat:
1.

U ons het inschrijvingsdocument volledig ingevuld opstuurt voor 31/1/2019 of het on line beschikbaar document
invult op onze internet site www.nuod-financien.be

2.

U het domiciliëringsdocument volledig invult en ons toe stuurt.

Deze 2 documenten zijn in deze brochure bijgevoegd. Zij zijn eveneens beschikbaar op onze internetsite.

Van wat zal u kunnen genieten?
In de loop van 2019 zal u kunnen genieten van alle aangeboden diensten door de
NUOD et dat op dezelfde wijze als onze huidige leden.

Wat doen in december 2019?
1.

U bent tevreden over onze diensten

In dat geval hoeft u niets te doen. U blijft automatisch lid van de NUOD en vanaf 2020 zal u kunnen genieten van een
vakbondspremie voor uw lidmaatschap (momenteel 90 € voor een voltijds personeelslid).
2.

U bent niet tevreden

Via een eenvoudige mail naar nuod.financien@telenet.be zal u uw lidmaatschap kunnen opzeggen en wij zullen u integraal
de gestorte bijdragen voor 2019 terug betalen (onder voorbehoud van elk verkregen voordeel tijdens het jaar).
Die mail moet ons wel uitdrukkelijk voor 15 december 2019 worden toegezonden.
Het klassieke lidmaatschap blijft uiteraard altijd mogelijk en staat eveneens een korting toe in geval van jaarlijkse betaling
en/of domiciliering.de paiement annuel et/ou de domiciliation.

U heeft vragen ?
U bent nog steeds niet overtuigd of u heeft andere vragen die ons aanbelangen?
Aarzel niet om ons te contacteren via mail, telefoon of briefwisseling:

NUOD-Financiën
Hardenvoort 15, 2060 Antwerpen
; : nuod.financien@telenet.be

 : 03 - 226.28.01

www.nuod-financien.be
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