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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 12 APRIL 2010 
 
 
I. AGENDA 
 
1. Bezoekcijfers personeelsrestaurants (afspraak notulen 01/03/2010) 
 
 
 
II.NAAM VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNISGEVING 
AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDIGING VAN DE OVERHEID 
 
Vaste delegatie 
 

1. De heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Platte-
landsbeleid, Voorzitter, vertegenwoordigd door de heer Jeroen Vervloes-
sem, voorzitter;  

 
2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnen-

lands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, vertegenwoordigd 
door de heer Frans Cornelis, gevolmachtigd onderhandelaar Personeelsza-
ken en de heer Tom Somers, plaatsvervanger;  
 

3.   De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport, afwezig.  
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III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-
GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AANWEZIGE 
EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE AFVAARDI-
GINGEN VAN DIE VAKBONDEN 
 
 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
 Richard De Winter 
    Jan Van Wesemael 
 Ronny Vande Winkel 
 
 
2.De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de ACV-
Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 

Christoph Vandenbulcke 
Chris Herreman 
Erik Van den Broeck 

 
 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 

Francis Van Lindt 
 Jos Mermans 
 Cédric Eerebout 
 
 
 

 
IV. NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden  
 
 
FCSOD 
André T’Seyen 
Willy Du Bois 
 
VSOA 
Geert Verhavert 
Christine Sermant 
 
 

Diensten van de Vlaamse Overheid 

 

Agentschap voor Facilitair Management 
Afdeling catering en schoonmaak 
Marleen Vanwingh 
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V  KORTE SAMENVATTING VAN DE BESPREKINGEN OVER:  
Bezoekcijfers personeelsrestaurants 
 

Het afdelingshoofd van de afdeling Catering en Schoonmaak geeft toelichting bij 
de documenten met de tabellen van de bezoekcijfers in de verschillende restau-
tants. Omtrent het eerste kwartaal van 2010 valt op te merken dat bij samentelling 
van de verkoopcijfers van de ganse Noordwijk de verkoop van de volledige maal-
tijden daalde met ca 5% t.o.v. de cijfers van 2008. De verkoop van broodjes ging 
omhoog met 10%. In het Boudewijngebouw is de verkoop van de volledige maal-
tijden gedaald met 45%, broodjes stegen met 17%. De stijging van verkochte 
maaltijden stelt zich vooral in het Consciencegebouw en in mindere mate in het 
Ellipsgebouw.  
Als redenen haalt ze het omwille van economische redenen niet doorvoeren van 
de noodzakelijke verbouwingen van de keuken van het Boudewijngebouw en de 
technische problemen in het Ferrarisgebouw aan. Daarom werd er bij de DAB Ca-
tering een alternatief plan uitgewerkt met een ander aanbod in het Boudewijnge-
bouw en het schrappen van de warme snacks in het Ferrarisgebouw. 
 
Als geplande acties stelt Marleen Vanwingh voor om het aanbod in het Boude-
wijngebouw iets bij te sturen (nav enquête) en het aantal zitplaatsen uit te breiden 
in de restaurants van het Conscience- en het Ellipsgebouw. Ook het kassasys-
teem wordt onderzocht om de doorstroming te verbeteren. 
 
 
Het VSOA merkt op dat de lange files in het Consciencegebouw een probleem 
blijven vormen. Hiertegen zou op korte termijn actie wenselijk zijn.  
Tussen 2006 en 2009 werd er op het vlak van de restaurants enkel afgebouwd. 
 
Het ACOD betreurt dat er de laatste jaren niet meer inspanningen werden gedaan 
om het cateringaanbod op punt te houden. Volgens hen zou dit mogelijk geweest 
zijn met een minimum aan inspanningen. De gevolmachtigd onderhandelaar merkt 
op dat er een investering van ongeveer 2.000.000 euro nodig zou geweest zijn om 
- conform de wetgeving - in het Boudewijngebouw een volwaardig aanbod te ver-
zekeren. 
 
Het FCSOD vindt het aanbod in het Boudewijngebouw wel lekker, maar het aan-
bod kan niet beschouwd worden als een dagelijkse volwaardige maaltijd. De vak-
organisatie stelt dat het huidig aanbod Vlaamse Gemeenschap-onwaardig is. 
 
Al de vakorganisaties waarderen de inspanningen van de personeelsleden werk-
zaam in de catering, maar ze betreuren de genomen beleidsbeslissingen in het 
verleden. 
. 
De gevolmachtigd onderhandelaar neemt akte van de bekommernissen van de 
vakorganisaties, maar vraagt om naar de toekomst te kijken. Naar aanleiding van 
het aflopen van de huidige huurovereenkomst van het Boudewijngebouw zullen de 
cateringfaciliteiten mee in overweging genomen worden. In afwachting kan men 
enkel de problemen beheersbaar houden. 
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De gevolmachtigd onderhandelaar en Marleen Vanwingh geven hiervoor een aan-
tal ideeën aan, die verder onderzocht kunnen worden. 
 
 
 
 

 
 
Patrick Cordier 
Wnd Secretaris 
 

 

 
 

Kris Peeters 
Minister-president van de Vlaamse 
Regering 
i.o. Jeroen Vervloessem 
 

 


