
�

� � ����������	
	���	�

� �
�

�

�

�

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

� � � � � �

�Agentschap voor Overheidspersoneel 
 
SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
GEWEST 
 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 9 OKTOBER 2006 
 
 
I AGENDA 
1. Omvorming van de VLOPERA tot een vzw (protocol nr. 239.767); 

 
2. Toelichting bij de afspraken op het interministerieel comité Ambtenarenzaken 

van 25/9 ; 
 

3. BBB: stand van zaken; 
 

4. Besluit van de Vlaamse Regering inzake pensioenregeling agentschappen 
(protocol nr. 239.766); 
 

5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 
 
5.1. Toelage voor lesgevers  

 
5.2. Catering Arenberg 

 
5.3. Huisvesting BLOSO 

 
 

6. Varia. 
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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 Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Voorzitter, 

vertegenwoordigd door de heer Martin Ruebens, voorzitter; met kennisgeving 
afwezig; 
 

2. De heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands be-
leid, Media en Toerisme, ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de heer Frans 
Cornelis, gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken, de heren Frank 
Franceus en Tom Somers, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden; 
 

3. De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en 
Ruimtelijke Ordening, afwezig; 
 

Bijkomende leden 
 

1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door 
mevrouw Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

2. De heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brus-
sel, vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Ruyck, behoorlijk gemach-
tigde afgevaardigde; 
 

 
3. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, 

Leefmilieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, be-
hoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 
 

 
III. BENAMING VAN DE AANWEZIGE EN VAN DE AL OF NIET MET KENNIS-

GEVING AFWEZIGE VAKBONDEN, ALSMEDE DE NAAM VAN DE AAN-
WEZIGE EN VAN DE MET KENNISGEVING AFWEZIGE LEDEN VAN DE 
AFVAARDIGINGEN VAN DIE VAKBONDEN 

 
1. De Algemene Centrale der Openbare Diensten: 
Mevrouw Laurette Muylaert 
de heren  Richard De Winter  
     Hilaire Berckmans 
Mevrouw Liliane Jans 
l 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
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mevrouwen Ann Vermorgen 
de heer Jean-Paul Van der Vurst (ACV-Transcom) 
mevrouw Nathalie Hiel 
mevrouw Sofie Moerman 
 

 
3. Het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt 
de heren  Jos Mermans 

    Cédric Eerebout 
    Francis Van Lindt 

 
 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
De heren Eric De Stercke 
    Jan Van Wesemael 
FCSOD  
de heren  Willy Dubois 
    André T’Seyen 
    Servaas Le Comte 
    Dominique Knops (BLOSO) 
 
VSOA  
De heer Geert Verhavert 
 
VLOPERA  
De heer Filip Schramme 
 
Agentschap voor Facilitair Management  
Mevrouw Kristel Gevaert, administrateur-generaal  
De heer Patrick Bieghs, ingenieur 
 
Departement Bestuurszaken: Dienst Personeelsregelgeving  
Mevrouw Gerd Vanermen, directeur 
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
De punten van de dagorde werden behandeld. 
 
 
V PUNTEN WAAROVER DE ONDERHANDELING IS BEEINDIGD  
 
De onderhandeling is beëindigd voor de punten 1 (VLOPERA) en 4 (pensioenre-
geling) van de agenda. 
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VI  AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN  
 
1. . Interministerieel comité Ambtenarenzaken van 25/9/2006  

Op vraag van de FCSOD zullen de notulen van de vergadering van het Inter-
ministerieel comité Ambtenarenzaken aan de vakbonden bezorgd worden. 
 

2. Vraag van de FCSOD m.b.t. toelagen voor lesgevers    
De Dienst Personeelsregelgeving en de bevoegde diensten van het Zeewezen 
zullen op 24/10/2006 hierover vergaderen. De stand van zaken zal op de vol-
gende vergadering van het Sectorcomité XVIII meegedeeld worden. 
 

3. ILVO  
Na onderzoek van de Dienst Personeelsregelgeving blijkt dat de bedrijfsvoor-
heffing voor het onderzoekspersoneel van de wetenschappelijke instellingen 
niet wordt doorgestort en bijgevolg in de betrokken instelling blijft. 
 

4. Toerisme Vlaanderen  
De functies van promotie en exploitatie zullen in het agentschapsspecifiekbe-
sluit (ASB) opgenomen worden. 
 

5. Vlaams Fonds van de Letteren  
Een vertegenwoordiger van het Kabinet Cultuur zal tegen een volgende verga-
dering van het sectorcomité XVIII de stand van zaken geven m.b.t. rechtsposi-
tieregeling van dit personeel. 
 

6. Uitvoering�van punt�6.5�“Overgang van contractuele naar statutaire tewerkstel-
ling” van het Sectoraal Akkoord 2005-2007 
De stand van zaken zal opgevraagd worden aan de Dienst Rekrutering en Se-
lectie. 
 

7. Vraag van de FCSOD m.b.t. Informatie vakbonden  
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat er via een 
globale communicatie aan de N-hoofden een tabel zal overgemaakt worden 
waarin de afspraken uit de Sectorale Akkoorden, protocollen en notulen van de 
het Sectorcomité XVIII vermeld staan. Deze tabel zal regelmatig geactuali-
seerd worden en op de site vakbondsstatuut gezet worden.  
 

8. Verplaatsingskosten vakbondsafgevaardigden  
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat dit punt in 
de omzendbrief uitvoering vakbondsstatuut zal geregeld worden. 

 
9. Sociale Dienst : verhuis voorzitters 

De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat dit punt op 
de agenda van het entiteitsoverlegcomité van Agentschap voor Overheidsper-
soneel van 12/10/2006 geplaatst werd. 
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10. Catering Arenberg  
De administrateur-generaal van het IVA Facilitair Management deelt mee dat 
haar agentschap een voorstel aan het uitwerken is, waarbij er een kleine ver-
mindering van het aanbod in het Boudewijngebouw gerealiseerd wordt, en een 
koude keuken ingericht en uitgebaat zal worden in het Arenberggebouw. Het 
enige mogelijke alternatief voor de personeelsleden van het Arenberggebouw 
die een warme maaltijd wensen te eten, is er dan ook in de andere vestigingen 
van de DAB Catering (Noordwijk). 

 
11. Huisvesting BLOSO 

De Stuurgroep Arenberg zal op 16/10/2006 vergaderen en nadien zal er een 
terugkoppeling zijn naar de vakbonden. Deze problematiek kan verder bespro-
ken worden met de vakbonden in de Werkgroep ‘Arenberg’, opgericht ingevol-
ge het reglement van orde van het Hoog Overlegcomité.  
 

12. Bevoegdheden overlegcomités 
De gevolmachtigd onderhandelaar Personeelszaken herinnert de vakbonden 
eraan dat personeelsaangelegenheden die overlegmaterie zijn in het daartoe 
bevoegde overlegcomité/werkgroep moeten besproken worden om te vermij-
den dat het Hoog Overlegcomité overspoeld wordt door vragen die betrekking 
hebben op specifieke en concrete situaties van bepaalde entiteiten, waarvoor 
het Hoog Overlegcomité in principe niet bevoegd is.  
 

13. Vraag van de FCSOD m.b.t. de vakantietewerkstelling 
De FCSOD vraagt om de criteria (die geschrapt werden) m.b.t. tewerkstel-
ling van jobstudenten bij de Vlaamse overheid opnieuw ter bespreking te 
stellen. Volgens de vertegenwoordiger van het kabinet Bestuurszaken is 
het de bedoeling om tegen begin 2007 een nieuw systeem in te voeren 
dat een combinatie zal zijn van de voorrangsregeling en nieuwe criteria 
om de instroom van diverse groepen te bevorderen. Deze aangelegen-
heid wordt momenteel intern onderzocht.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Lutgart De Buel 
Secretaris 

 
 

 
 
Yves Leterme 
Minister-president van de  
Vlaamse Regering 
i.o. Martin Ruebens 
adjunct-kabinetschef 
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