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1 DE VACATURE IN HET KORT 

Verwelkom je graag bezoekers aan het onthaal van onze gebouwen? Maak je hen graag wegwijs? En wil 
je een rol opnemen rond veiligheid en evacuatie van onze gebouwen? Dan is deze vacature iets voor jou!  
  
Je ontvangt klanten met een glimlach en zorgt voor een correcte registratie 
en informatieverstrekking. Je  staat in voor het beheer en het uitlenen van materiaal (bv. dienstfietsen, 
cambiokaarten, poolwagens, speakers, clickshare, beamers). Daarnaast voer je administratieve taken uit en 
verbind je telefonische oproepen correct door.   
 
Lees hieronder meer over het gezochte profiel en de selectieprocedure.  
 

2 FUNCTIECONTEXT 

Je komt terecht bij Het Facilitair Bedrijf, waar meer dan 800 collega’s samenwerken om alle medewerkers 
van de Vlaamse overheid een aangename en duurzame werkomgeving te geven. Zo zijn we 
verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer, de werkplekinrichting,facilitaire diensten zoals schoonmaak, 
catering, digitale drukkerij, goederen-en contractbeheer en logistiek transport. Daarnaast ondersteunt Het 
Facilitair Bedrijf alle entiteiten van de Vlaamse overheid door het aanbieden van ICT-
en informatiediensten,-producten en -advies. Zo helpen we de collega’s van de Vlaamse overheid, maar 
ook lokale besturen en provincies om hun werk optimaal uit te voeren. 
 
Voor deze functie werk je vanuit het Vlaams Administratief Centrum in Antwerpen en verzeker je, in 
samenwerking met je collega’s, een continue dienstverlening met betrekking tot onthaal, verzending en 
logistieke opdrachten. De afspraken rond de toegangsveiligheid volg je nauwgezet op en je staat in voor 
het beheer en het uitlenen van materiaal. Je voert ook administratieve taken uit en je verbindt telefonische 
oproepen correct door.  

3 TAKENPAKKET  

3.1 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Uitvoeren van operationele taken teneinde de dienstverlening mee te realiseren, binnen duidelijk 
omschreven instructies en richtlijnen. 



   
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
www.werkenvoorvlaanderen.be       pagina 3 van 13 

3.2 RESULTAATSGEBIEDEN 

Zodra je op kruissnelheid bent, zal je takenpakket uit onderstaande resultaatsgebieden bestaan: 
 

Resultaat Voorbeelden van activiteiten 

Kennis nemen van de opdracht 
 
Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten 
en te volgen richtlijnen en regels teneinde een 
duidelijk beeld te krijgen van de taken die 
uitgevoerd moeten worden. 
 

- Raadplegen van de instructies, dag – of 
weekplanning; 

- Respecteren van de opgegeven prioriteiten; 
- Regelmatig met de leidinggevende en/of 

collega’s praten over de opdracht, de planning 
en hoe die uit te voeren. 

Uitvoering 
 
Uitvoeren van de opgedragen taken teneinde bij 
te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling 
van de dagelijkse opdrachten van het team. 
Context: binnen duidelijk omschreven instructies 
en richtlijnen en rekening houdend met 
veiligheidsvoorschriften 
 
 

Postbedeling en –verzending  
- Ontvangen, sorteren, verdelen van inkomende 

post; 
- Verdelen van de kranten; 
- Voorbereiden en verzorgen van de stukken 

voor estafette;  
- Inschrijven van inkomende aangetekende 

zendingen;  
- Opzoeken van gegevens op intranet om de 

poststukken op de juiste plaats te krijgen; 
- De nodige personen contacteren in geval van 

laattijdige/verkeerde levering van de 
poststukken; 

- Sorteren van de te versturen briefwisseling per 
klant en verzendingsdienst; 

- Frankeren van uitgaande post (incl. 
buitenlandse zendingen) door de 
frankeermachine (indien deze aanwezig is); 

- Verwerken van mailingen;  

- Verwerken van uitgaande aangetekende 
verzendingen;  

- Printen van borderels en klaarmaken van 
documenten voor verzending; 

- Voorbereiden van verwerken van 
postpakketten en taxipost;  

- Klaarmaken postzakken en bakken en deze 
labelen; 

- Telefonisch beantwoorden van vragen met 
betrekking tot correcte adressen; 

- Naleven van de afgesproken procedures 
geldend binnen een verzending; 
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- Klanten voorzien van correcte info over de 
tarieven en de formaten; 

- Ophalen van papier en karton, batterijen, … en 
buiten/binnen zetten containers; 

- Materiaal aan de loskade ontvangen en de 
betrokken informeren; 

- Doorgeven van de afgesproken procedures 
geldend binnen een verzending; 

- Ontvangen van pakketten en de procedure 
volgen in kader van end to end 
dienstverlening. 

 
Onthaal  
- Registreren van bezoekers;  
- Ontvangende ambtenaar of dienst verwittigen 

van bezoek; 

- Uitleggen waar een lokaal in de publieke zone 
zich bevindt; 

- Informatie verstrekken over de diensten in het 
gebouw; 

- Meedelen van adressen van diensten waar de 
bezoeker terecht kan met vragen; 

- Agendabeheer van vergaderzalen; 
- Uitlenen van materiaal (speakers, clickshare, 

beamers, fietssleutels, fietsmateriaal,…) en het 
beheer daarvan; 

- Cambiokaarten en poolwagens beheren; 

- Ontvangen van pakketten en de procedure 
volgen in kader van end to end 
dienstverlening; 

- Bewoners en bezoekers vriendelijk onthalen 
(goedemorgen, …) en eventueel begeleiden tot 
bij het gewenste lokaal; 

- Het correct dragen van het uniform; 
- Telefonische oproepen correct doorverbinden; 

- Klanten (voor)registreren volgens de afspraken; 
- Nummerplaten van bezoekers registreren; 

- Weten welke vergaderingen er doorgaan in het 
gebouw; 

- Dagelijks afprinten van informatie over 
vergaderzalen; 

- Noteren van relevante informatie in de 
onthaalagenda. 
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Veiligheid  
- Optreden als zonevrijwilliger van hun zone;  
- BCM voorschriften naleven (extra oog hebben 

voor toegang en verdachte pakketten bij 
dreigingsniveau 3); 

- Uitoefenen van controle op de hoofdingang 
van het gebouw en de parking; 

- Poortjes openen en sluiten voor bezoekers of 
leveranciers;  

- Toezien op het correcte gebruik van de 
toegangsdeuren; 

- Ontzeggen van de toegang voor onbevoegden ; 

- Het verzekeren van de verantwoordelijkheden 
rond brandveiligheid en eerste hulp; 

- Instaan als back-up voor begeleiding van een 
evacuatie; 

- Instaan voor de organisatie bij komst van 
ziekenwagen (liften naar beneden, poortjes 
open etc.) en verwittigen van LG;  

- Overname en overdracht van de 
toegangscontrole aan de nachtbewaking. 
 

Materiaal 
 
Nazien en onderhouden van het werkmateriaal 
teneinde altijd te beschikken over veilig, net en 
goed functionerend materiaal. 
 

- Frankeermachine onderhouden en hierbij het 
onderhoudsprogramma volgen; 

- Uniformen onderhouden; 
- Controle van bedienings- en 

veiligheidsapparatuur aan de balie; 

- Opvolgen van de voorraad; 
- De LG op de hoogte brengen van de 

noodzakelijke bestellingen en eventueel 
bestellen van klein kantoormateriaal.  

Ad-hoc taken 
 
Verrichten van een aantal ad hoc taken teneinde 
de dienst op logistiek, technisch of administratief 
vlak mee te ondersteunen  

- Telefoons beantwoorden en eventueel correct 
doorverbinden; 

- Fotokopies maken; 

- Eenvoudige informatie opzoeken (bv. 
telefoonnummers, adressen,…); 

- Affiches ophangen; 

- Verloren voorwerpen beheren.  

Administratie en verslag uitbrengen 
 
Bijhouden van een beperkte administratie en 
verslag uitbrengen over de eigen 
werkzaamheden teneinde de chef in staat te 

- Rapporteren aan de LG over agressieve 
bezoekers/klanten en correct registeren;  

- Rapporteren aan de LG over personen die 
zichzelf ongewenst toegang verschaffen tot het 
gebouw. 
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stellen het resultaat te beoordelen en indien 
nodig bij te sturen. 
 

- Bijhouden van de stand, oplading aanvragen 
en tijdig opladen van de frankeermachine; 

- Doorgeven van defecten aan fietsen, wagens of 
andere defecten of problemen binnen het 
gebouw  (aan LG/registratie in FMIS); 

- Verslaggeving van teamvergadering onthaal en 
verzending met een routerende rol binnen het 
team. 

Inspringen bij werkoverlast 
 
Inspringen bij werkoverlast en vervangen van 
afwezige collega’s teneinde de continuïteit van 
de dienstverlening te garanderen. 
 
 

- Inspringen bij het takenpakket verbonden aan 
de gebouwgebonden dienstverlening en dit op 
vraag van LG/FM (o.a. meehelpen aan kassa bij 
catering, klaarzetten event,….); 

- Afstemmen van de verloven om permanentie 
te kunnen garanderen; 

- Flexibiliteit tonen zowel in uren als in taken 
(bv. inspringen op onregelmatige diensttijden 
tgv calamiteiten, collega’s helpen om alle taken 
rond te krijgen,…). 

4 PROFIEL  

4.1 FORMELE DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan 
onderstaande voorwaarden: 
 

1) Je werkt als statutair ambtenaar in dezelfde of een hogere rang dan de rang van de vacature 
binnen Het Facilitair Bedrijf. 
Of 
Je bent contractueel tewerkgesteld binnen Het Facilitair Bedrijf in een betrekking met een 
salarisschaal van dezelfde rang als de rang van de vacature en met een overeenstemmende of 
gelijkwaardige inhoud als die van de vacante functie én geslaagd voor een objectief 
wervingssysteem met algemene bekendmaking1 . 
Of  
Je bent contractueel tewerkgesteld in een gelijkwaardige functie (dit is een functie in dezelfde rang 
met een salarisschaal die overeenkomt met de salarisschaal van de graad van de vacature) binnen 

 
1 Contractuele selectieprocedures werden algemeen bekend gemaakt indien ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad en/of de website van de VDAB en/of 

de website van Jobpunt Vlaanderen (tussen 1 januari 2006 en 31 oktober 2014), op de website van VDAB (tussen 1 november 2014 en 31 december 2017), op de website 
van de VDAB en/of www.werkenvoorvlaanderen.be (vanaf 1 januari 2018).  Voor de contractuele personeelsleden die vóór hun indiensttreding of overheveling 
geslaagd zijn voor een selectie bij een andere overheid moet de contractuele selectieprocedure vanaf 1 januari 2006  bekend gemaakt zijn op de website van Selor, de 
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, de VDAB of Jobpunt Vlaanderen  (VPS art. III 31).   
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Het Facilitair Bedrijf en hebt een vrijstelling2 voor het generieke gedeelte bij aanwerving voor de 
graad van de vacature (VPS art. III 22).  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
2) Je hebt minimaal 2 jaar beroepservaring 3 als onthaalmedewerker.  

 
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de 
selectieverantwoordelijke (Ronny Machiels, ronny.machiels@vlaanderen.be, 0496 59 52 12). 
 

4.2 COMPETENTIES 

 Technische competenties 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Je hebt daarnaast een basiskennis van het Frans en 
het Engels zodat je ook anderstalige bezoekers te woord kan staan; 

• Je kunt goed overweg met MS-Office toepassingen (Word, Excel, Outlook);  

• Je hebt kennis van brandveiligheid en evacuatieprocedures; 

• Je hebt kennis van de Vlaamse overheid, Het Facilitair Bedrijf en de entiteiten die in het gebouw 
gehuisvest zijn. 

 

 Persoonsgebonden competenties 

 
 
 
• Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en 

normen van de organisatie (niveau 1) 
 

• Flexibiliteit : Je verandert je werkwijze, aanpak of stijl om doelen te bereiken. Je kan in verschillende 
situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze je gedrag aanpassen (niveau 
1) 

  
• Samenwerken: Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als 

dat niet meteen van persoonlijk belang is (niveau 1) 
 
• Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden 

binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 1) 
 

• Plannen & organiseren: Je kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, 
tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken (niveau 1) 
 

 
2 Je hebt die vrijstelling behaald naar aanleiding van een selectieprocedure binnen de diensten van de Vlaamse overheid. 
3 Enkel werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet 
aan. 

mailto:ronny.machiels@vlaanderen.be
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• Zorgvuldigheid: Je handelt met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten 
(niveau 1) 
 
Bijkomende informatie over de persoonsgebonden competenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid. 
 

 

4.3 TOELATINGSVOORWAARDEN 

Op de datum van overplaatsing moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 
1. Je bent geslaagd voor de selectieprocedure. 
2. Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + 

Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.  
3. Je bevindt je in de administratieve toestand van dienstactiviteit. 

 
Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of 
chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen. 

5 AANBOD 

• Je wordt overgeplaatst in de graad van Assistent (rang D1) met de bijbehorende salarisschaal D111.  
Je aanvangssalaris is minimaal 1880,28 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), 
reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan 
je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.  Relevante beroepservaring in 
de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de 
functievereisten.  Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of 
als zelfstandige.  Als ambtenaar behoud je ook je laatst verworven administratieve anciënniteiten. 
In contractueel verband geleverde prestaties tellen mee voor de dienstanciënniteit. 

• Je eerste 4 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De proeftijd 
is niet van toepassing indien je reeds als Vlaams ambtenaar in dezelfde of een hogere rang bent 
tewerkgesteld.  

• De functie wordt opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing. 
 

 
Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator
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6 SELECTIEPROCEDURE  

Door de COVID19-crisis past het Selectiecentrum momenteel haar werkwijze aan en worden 
sollicitatieprocedures digitaal uitgevoerd of uitgesteld.  Als de maatregelen voor de inperking van het 
coronavirus nog van kracht zullen zijn, is het mogelijk dat de timing van deze sollicitatieprocedure wordt 
aangepast, of dat er meer digitaal gescreend wordt. Uiteraard brengen we jou in dat geval steeds tijdig op 
de hoogte. 
 

6.1. MODULE 1: eerste screening   

6.1.1. CV-screening op basis van formele deelnemingsvoorwaarden  

Aan de hand van het door jou ingevulde sollicitatieformulier gaan we na of je al dan niet aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 4.1. voldoet.  
 
Enkel de kandidaten die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de 
selectieprocedure.  
 
De cv-screening vindt plaats in de week van 15 maart 2021.  
 

6.1.2. Voorselectie op basis van verkennende gesprekken  

 
Deze voorselectie vindt enkel plaats indien er meer dan 4 kandidaten voldoen aan de formele 
deelnemingsvoorwaarden. 
 
Door middel van een telefonisch gesprek beoordeelt een selectieverantwoordelijke je kandidatuur op 
volgende criteria: 

• Een eerste toetsing van je motivatie en verwachtingen 
• Een eerste toetsing van je technische competentie(s)  
• De relevantie van je ervaring   

 
Je wordt door een selectieverantwoordelijke opgebeld in de week van 15 maart 2021. Het telefoongesprek 
gebeurt in het Nederlands. 
 
Deze voorselectie is eliminerend. Alleen wie minstens 50% behaalt op het geheel van de criteria én wie 
behoort tot de 4 hoogst scorende kandidaten, kan deelnemen aan de volgende module. Bij gelijkheid van 
scores kunnen dat er meer zijn. Als een van de 4 hoogst scorende kandidaten zijn of haar kandidatuur 
intrekt tijdens deze voorselectie, kan de volgende best scorende kandidaat alsnog uitgenodigd worden 
om deel te nemen. 
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Indien er maar één kandidaat geslaagd is na de cv-screening en/of voorselectie en deze kandidaat is 
objectief geworven op het niveau van de vacature, kan deze selectie op basis van dossier worden 
afgerond. 
 

6.2. MODULE 2: screening persoonsgebonden competenties  

Door middel van een interview en een persoonlijkheidsvragenlijst worden volgende competenties 
bevraagd: 
 

• Verantwoordelijkheid nemen (niveau 1) 
• Flexibiliteit (niveau 1) 
• Samenwerken (niveau 1) 
• Klantgerichtheid (niveau 1) 
• Zorgvuldigheid (niveau 1) 
• Plannen en organiseren (niveau 1) 

 
Een selectieverantwoordelijke en afgevaardigden van de wervende nemen deze screening af.  
 
Deze module vindt plaats in Antwerpen (of via Microsoft Teams) op 23 maart 2021 (datum onder 
voorbehoud). 
 

 

6.3. MODULE 3: FUNCTIESPECIFIEKE SCREENING 

Op basis van een jurygesprek met case, beoordelen afgevaardigde(n) van de wervende entiteit en een 
selectieverantwoordelijke volgende criteria: 
 

• Je motivatie  
• Je visie op en inzicht in de functie 
• Je technische competenties  
• Je inzetbaarheid in de functie en de organisatie 

 
Deze module is eliminerend en vindt samen met module 2 plaats in Antwerpen (of via Microsoft Teams) 
op 23 maart 2021 (datum onder voorbehoud). 
 
Op basis van het verkregen totaalbeeld (bij de resultaten van module 2 en 3) word je ‘geslaagd’ of ‘niet 
geslaagd’ bevonden in de selectieprocedure voor de functie. De lijnmanager beslist wie in aanmerking 
komt voor een concrete vacature. 
 
Wie slaagt, wordt opgenomen in een wervingsreserve. 
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De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, 
afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. De Vlaamse 
overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de 
selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? 
Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de 
vacature.  
 
In het kader van redelijke aanpassingen kan afgeweken worden van de voorziene testen in het 
selectiereglement. 
 

6.1 NIET NODELOOS HERTESTEN 

Nam je na 1 december 2014 al deel aan een selectieprocedure bij de diensten van de Vlaamse overheid en 
werd je toen positief beoordeeld op gelijkaardige competenties, dan kan dit aanleiding geven tot 
toepassing van het principe ‘niet nodeloos hertesten’ in deze procedure. Dat betekent dat eerdere 
testresultaten hergebruikt kunnen worden. Het is echter de selector die in overleg met de lijnmanager 
daarover beslist. Voeg bij je sollicitatie de stavende documenten toe, d.w.z. een rapport van de eerder 
afgelegde testen. 
 

7 HOE KUN JE SOLLICITEREN? 

Solliciteer ten laatste op 12 maart 2021 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be. 
Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden. 
 
Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of 
telefonisch op T 02 553 01 08.  Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar 
werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, 
Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.   
 
Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 
de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend.  Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel 
als bewijs.  
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
mailto:werkenvoor@vlaanderen.be


   
 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
pagina 12 van 13       www.werkenvoorvlaanderen.be 
 

8 VRAGEN 

Als je bijkomende uitleg over de functie-inhoud wil, kun je contact opnemen met: 
 

Erland Eeckhout 
Gebouwcoördinator VAC Antwerpen 
erland.eeckhout@vlaanderen.be 
tel 0499 77 09 91 

 
Als je bijkomende uitleg over de selectieprocedure en deelnemingsvoorwaarden wil, kun je contact 
opnemen met: 
 

Ronny Machiels 
Selectieverantwoordelijke 
ronny.machiels@vlaanderen.be 
0496 59 52 12 

 
Als je bijkomende uitleg over de arbeidsvoorwaarden wil, kun je terecht op 
www.werkenvoorvlaanderen.be 

9 FEEDBACK 

Wij verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen einde maart 2021.  
 
Na kennisgeving van je resultaat kan je feedback vragen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar 
ronny.machiels@vlaanderen.be met vermelding van het vacaturenummer 2435. 
 

10 RESERVE EN GELDIGHEID 

Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van medewerker onthaal bij Het Facilitair Bedrijf, die bestaat uit de lijst van geslaagden. 
 
Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en gaat in vanaf de datum van het proces-verbaal van 
de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om in dienst te 
komen als medewerker onthaal. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur van 
deze reserve te verlengen.  
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De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen.  
 
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 
verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat eenmaal je in dienst treedt, je niet langer tot de reserve 
behoort.  
 
 


