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SECTORCOMITE XVIII  
VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS 
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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN 4 JUNI 2007 
 
I AGENDA 
 
1. UZ Gent: Sectoraal Akkoord 2005-20O7 (protocol nr. 247.800); 

 
2. BBB: stand van zaken; 

 
3. Sectoraal Akkoord 2005-2007: uitvoering stand van zaken; 

 
4. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007: 

4.1. Functieweging (punt 6.1.) 
 

4.2. Functie van lager kader (N-2), functies van de niet-leidinggevende loopba-
nen (punt 6.2.) 
 

4.3. Maaltijdcheques (punt 5.3.) (protocol nr. 247.801); 
 

5. Uitvoering afspraken Sectorcomité XVIII: Stand van zaken; 
 

Varia. 
 
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; behoorlijk gemach-
tigde afgevaardigde; 
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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 en de heren Tom 
Somers en Wim Van Beeck, behoorlijk gemachtigde afgevaardigden; 
 

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

4. De heer Francis Colardyn, afgevaardigd bestuurder van UZ Gent, vertegen-
woordigd door de heer Mario Naye, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. 
 

Bijkomende leden 
 
1. Mevrouw Fientje Moerman, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, We-

tenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, vertegenwoordigd door mevrouw 
Sophie Verbist, behoorlijk gemachtigde afgevaardigde; 
 

2. Mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Ge-
zin, vertegenwoordigd door de heer Marc Kerkhofs, behoorlijk gemachtigde af-
gevaardigde; 
 

3. De heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmi-
lieu en Natuur, vertegenwoordigd door de heer Ward Kennes, behoorlijk ge-
machtigde 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: 
de heren  Richard De Winter 
     Hilaire Berckmans 
     Jan Van Wesemael 
 

2. De Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten: de 
ACV-Openbare Diensten en de ACV - Transcom: 
 

mevrouwen  Ann Vermorgen 
      Sofie Moerman 
de heren Chris Herreman 
     Christoph Vandenbulcke  
 

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

    Cédric Eerebout 
    Francis Van Lindt 
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    Geert Verhavert 
 
NAAM VAN DE TECHNICI 
 
Vakbonden 
ACOD  
de heer Ronny Vande Winkel 
 
FCSOD  
de heren  Willy Du Bois 
    Edgard Naeyaert 
 
 
Departement Bestuurszaken:  
Mevrouw Anja D’Hoe, senior projectmedewerker beloningsbeleid 
De heer Koen De Lange, adjunct van de directeur 
De heer Jef Mannaerts, directeur 
 
Agentschap voor Overheidspersoneel  
De heer Willy De Weirdt, afdelingshoofd 
 
Maritieme Dienstverlening Kust  
De heer Maarten Van Onckelen  
 
 
IV. BEHANDELDE PUNTEN 
 
De punten van de dagorde werden behandeld. 
 
V PUNTEN WAARVOO DE ONDERHANDELING BEEINDIGD IS  
De onderhandeling is beëindigd over de punten 1 en 4.3. van de agenda. 
 
 
VI  AFSPRAKEN/STAND VAN ZAKEN 

1. Rondzendbrief gevaartoelage  
 
Een afgevaardigde van de ACOD deelt mee dat op het entiteitsoverlegco-
mité van de Vlaamse Milieumaatschappij gezegd werd dat de Vlaamse 
overheid, door schrapping van de VMM uit het toepassingsgebied, de 
rechtsgrond voor de gevaartoelage werd weggenomen. De VMM is nog niet 
klaar met een eigen ASB (of dienstorder, enz.). Het gaat hier meer bepaald 
over de rattenvangers die migreerden van het toenmalig ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap naar de VMM. 
De vertegenwoordiger van de afdeling Regelgeving antwoordt dat als ge-
volg van het migratiebesluit deze personeelsleden in elk geval het voordeel 
van de gevaartoelage behouden. Er moet even wel worden gezorgd voor 
een duidelijke regelgeving (bij VMM). De afdeling Regelgeving zal dit verder 
onderzoeken en hierover contact opnemen met de VMM.  
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2. Uitvoering Sectoraal Akkoord 2005-2007 
1.1. Functieweging: uitvoeringsprotocol 

De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat 
dit punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering van het sector-
comité XVIII d.d. 25/6/2007. Intussen wordt over het uitvoeringspro-
tocol advies gevraagd aan het college van ambtenaren-generaal en 
kunnen de opleidingen starten.  
 
2.2. Functies van lager kader (N-2), functies van de niet-
leidinggevende loopbanen  
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt naar 
het standpunt van de vakbonden over het tweede voorstel van de 
overheid. Hierbij werd voorgesteld om naar analogie met het top-en 
middenkader, voor de N-2 leidinggevende en inhoudelijke loopba-
nen, de “klassieke ancienniteitsvoorwaarden” in alle niveaus te ver-
vangen door relevante beroepservaring. Uit de rondvraag blijkt dat 
de afvaardigingen van de ACOD en het Vrij Syndicaat voor het 
Openbaar Ambt niet akkoord kunnen gaan met het 2° voorstel van 
de overheid om voor de N-2 inhoudelijke loopbaan de “klassieke an-
cinniteitsvoorwaarden” in de niveaus B, C en D te vervangen door 
relevante beroepservaring. 
 
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken stelt voor om 
nog een Werkgroep bijeen te roepen op 19/6/2007 om 14u op het 
kabinet van de Minister-president. Hij vraagt aan de vakbonden om 
o.m. na te denken over de gevolgen om een verschillende werkwijze 
te hanteren voor N-2 inhoudelijke en leidinggevende loopbanen. De 
vakbonden zullen met het oog op de verdere bespreking in deze 
werkgroep nog hun opmerkingen overmaken. 
 
 

���� Normalisatietraject  
De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken vraagt of de 
vakbonden akkoord gaan met het voorstel dat wordt toegelicht door 
een vertegenwoordiger van Agentschap voor Overheidspersoneel.  
 
Volgens deze vertegenwoordiger was er al vooropgesteld dat de 
eerste generieke testen zouden georganiseerd worden voor niveau 
D, tegen eind 2007. Daarna zouden de andere niveaus volgen. Van-
daag moeten we vaststellen dat dit om diverse redenen niet meer 
haalbaar is: voor niveau D is de ontwikkeling van een situationele 
multimedia test vrijwel onontbeerlijk, en dit zal meer tijd vergen dan 
voorzien. Ook moet met SELOR een overeenkomst bereikt worden 
over een aantal modaliteiten (pc-afname, afname in grote zalen). 
Daarom wordt voorgesteld om - eind 2007 - met niveau C te begin-
nen, met een niet-multimedia situationele test. De ontwikkeling daar-



� � �

�����������������	���������� � ����������	
	���	�

��

van is eenvoudiger, en ondertussen wordt de nodige kennis verza-
meld om enkele maanden later een aangepaste multimedia test voor 
niveau D klaar te maken. De vakbonden zullen op regelmatige basis 
op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkeling van dit 
traject.  
 
�

3. Varia  
1.1.  Bemiddelingsvoorstel Loodsen 

De Gevolmachtigd Onderhandelaar Personeelszaken deelt mee dat 
de rondzendbrief betreffende de verhoging van de toelage voor 
nacht- en zaterdagwerk op de volgende vergadering van het sector-
comité XVIII d.d. 25/6/2007 zal geagendeerd worden.  
 

2.2. Brief van de ACOD 29/5/2007 m.b.t. reglementering loopbaanonder-
breking SERV 
De afdeling Regelgeving zal deze brief nader onderzoeken en een 
antwoord geven op een volgende vergadering van het sectorcomité 
XVIII.  
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Lutgart De Buel 
Secretaris 

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